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 DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE
EMISSÃO DA d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.

d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 12.108.897/0001-50 – NIRE 33.300.294.066
Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco N, sala 306, Barra da Tijuca
CEP 022.775-003 – Rio de Janeiro, RJ
23.536.205 Ações
Valor da Oferta: R$439.185.585,30
Código ISIN das Ações nº “BRDMVFACNOR9”
Código de Negociação das Ações na B3: “DMVF3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o preço de subscrição por Ação estará situado entre R$17,00 e R$20,32 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A d1000 Varejo Farma Participações S.A. (“Companhia”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”) e o BB-Banco de Investimentos S.A.
(“BB investimentos” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 23.536.205 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, sem esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de
março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/SRE”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”),
bem como com as demais disposições aplicáveis, incluindo sobre esforços de dispersão acionária, conforme previsto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sob a coordenação dos Coordenadores da
Oferta e com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais
(conforme definido neste Prospecto).
Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Não serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A.” (“Anúncio de Início”), a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme abaixo definido) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total
de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até 4.707.240 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente
ofertado, ou seja, em até 3.530.430 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações (“Opção de Ações Suplementares”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a
partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou
em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da
fixação do Preço por Ação (conforme abaixo definido). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Estima-se que o preço de subscrição por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas neste “Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A.” (“Prospecto Preliminar”), exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa (conforme definido neste Prospecto), nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido
de Reserva, conforme descrito neste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, 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.
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 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 nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Por Ação............................................................................................................................................................................
Oferta................................................................................................................................................................................
Total ..................................................................................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(2)(4)

18,66
439.185.585,30

0,99
23.276.836,01

439.185.585,30

23.276.836,01

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)
17,67
415.908.749,29
415.908.749,29 (5)

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Sem dedução das despesas e tributas da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos”, na página 50 deste Prospecto.

A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM foi aprovada em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 3 de março de 2020, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” e
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) em 14 de julho de 2020 e será devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”), e a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto
Social”) foi aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de julho de 2020, cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” e no DOERJ e devidamente registrada perante a JUCERJA.
A aprovação da realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência do atual acionista da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 7º do Estatuto Social, seus termos e condições, foram aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de 2020, cuja ata foi publicada
no jornal “Valor Econômico” e no DOERJ em 14 de julho de 2020 e será devidamente registrada perante a JUCERJA.
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCERJA, e publicada no jornal “Valor Econômico” na data de
disponibilização do Anúncio de Início e no DOERJ no dia útil subsequente.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações, a partir de 23 de julho de 2020, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do preenchimento do boletim de subscrição após o início do Prazo de Distribuição (conforme
definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 12 de junho de 2020.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, e não serão
realizados esforços de colocação das Ações no exterior. Portanto, qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada em qualquer outro país, exceto o Brasil.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS
AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição das Ações. Ao decidir subscrever e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e
avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 17 e 80, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 359 DESTE PROSPECTO, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Assessor Financeiro da Companhia

A data deste Prospecto Preliminar é 16 de julho de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “d1000” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à “d1000 Varejo Farma Participações S.A.”, suas subsidiárias
e filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos
neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 359 deste
Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, a partir da página 10 deste Prospecto.
ABRAFARMA

Associação Brasileira Redes Farmácias Drogaria.

Acionista ou Acionista
Controlador ou Profarma

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.,
sociedade por ações com registro de companhia aberta perante
à CVM, com sede na Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco P, 3º
andar, Barra da Tijuca, CEP 022.775-003, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
45.453.214/0001-51.

Administração

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

Administradores

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

Afiliadas

Significa com relação a uma pessoa: (i) seus acionistas
controladores diretos ou indiretos, nos termos do artigo 116 da
Lei das Sociedades por Ações, (ii) suas sociedades controladas,
direta ou indiretamente, nos termos do artigo 243, parágrafo
2º, da Lei das Sociedades por Ações, (iii) as sociedades sob
mesmo controle que tal pessoa, (iv) sociedades coligadas, nos
termos do artigo 243, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por
Ações, e (v) seus conselheiros e diretores.

Agente Estabilizador

XP Investimentos.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e
de Capitais.

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

BB Investimentos

BB-Banco de Investimentos S.A.

B3

B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.
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CAGR

Taxa de crescimento anual composta (compound annual
growth rate).

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.

Capex

Despesas de capital ou investimento em bens de capital.

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Controladas

Sociedades operacionais controladas pela Companhia.

Contrato de Fornecimento

Contrato de Fornecimento com Abertura de Linha de Crédito
celebrado em 15 de julho de 2020 entre a Companhia, a
Profarma e as Controladas.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

“Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para

Companhia ou d1000

d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Corretora

XP Investimentos.

CDs

Centros de Distribuição da Companhia.

CSB

CSB Drogarias S.A., que comercializa seu produtos através das
marcas Drogasmil e Farmalife.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Dívida Líquida

Resultado da soma dos empréstimos e financiamentos
registrados no passivo circulante e não circulante da
Companhia, deduzidos dos valores registrados como caixa e
equivalente de caixa e instrumentos financeiros da Companhia.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOERJ

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários”, atualmente em vigor.

2

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Drogarias Cipriano

Drogaria Cipriano de Santa Rosa S.A., que comercializa seus
produtos através da marca Tamoio.

Drogaria Rosário

Drogaria Rosário S.A.

EBITDA

O EBITDA (sigla em inglês para LAJIDA – Lucro Antes dos
Juros, Impostos sobre Renda incluindo Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização) é uma
medição não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução CVM 527, conciliada com suas
demonstrações financeiras e consiste no lucro ou prejuízo
líquido do exercício acrescido pelo resultado financeiro líquido,
pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
e pelas despesas de depreciação e amortização. A margem
EBITDA consiste no resultado da divisão do EBITDA pela receita
líquida. O EBITDA e a margem EBITDA não são medidas de
desempenho financeiro reconhecidas pelas práticas contábeis
adotadas no Brasil, e nem pelas IFRS. Além disso, não
representam o fluxo de caixa da Companhia para os períodos
apresentados, de modo que não devem ser consideradas
substitutos do lucro (prejuízo) líquido como indicadores do
desempenho operacional, fluxo de caixa, como indicadores de
liquidez e, tampouco, não poderão ser considerados para o
cálculo de distribuição de dividendos. Para mais informações
sobre medições não contábeis, veja o item 3.2 do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página da 359
deste Prospecto.

EBITDA LTM

O EBITDA LTM significa o EBITDA da Companhia para os doze
meses mais recentes encerrados, contemplando o EBITDA do
exercício encerrado em 31 de dezembro 2019, incluindo o
EBITDA do período de três meses findo em 31 de março de
2020 e excluindo o EBITDA do período de três meses findo em
31 de março de 2019.

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é obtido por meio do EBITDA, com os
seguintes ajustes: (i) para o trimestre findo em 31 de março de
2020, foi efetuado o ajuste de arrendamento, impactado pela
entrada em vigor do IFRS16 no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019; (ii) para o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, desconsiderando os efeitos decorrentes
da entrada em vigor da IFRS16; e (iii) para o exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, adicionamos o montante
de R$1,8 milhão ao EBITDA e para o exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, adicionamos o montante de R$16,7
milhões ao EBITDA, ambos ajustes referentes a despesas
relacionadas ao fechamento de lojas e reestruturação. Para uma
reconciliação entre o nosso lucro (prejuízo) líquido e o EBITDA
Ajustado, vide a seção “3.2. Medições Não Contábeis” do
Formulário de Referência da Companhia, anexo a este Prospecto
a partir da página da 359 deste Prospecto.
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EBITDA Ajustado LTM

O EBITDA Ajustado LTM significa o EBITDA Ajustado da
Companhia para os doze meses mais recentes encerrados,
contemplando o EBITDA Ajustado do exercício encerrado em 31
de dezembro 2019, incluindo o EBITDA Ajustado do período de
três meses findo em 31 de março de 2020 e excluindo o EBITDA
Ajustado do período de três meses findo em 31 de março de 2019.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Formulário de Referência

Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto, a partir
da página 359 deste Prospecto.

Grupamento de Ações

Grupamento de ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 25 ações ordinárias para 1 ação ordinária,
aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 15 de julho de 2020.

Grupo Profarma

Profarma e suas controladas, consideradas em conjunto.

H1N1

Influenza A, popularmente conhecida como gripe suína

H5N5

Popularmente conhecida como gripe aviária.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de Normas

Internacionais de Contabilidade).

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

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

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.

IMS Health

Empresa americana que fornece informações, serviços e
tecnologia para o setor de saúde.

IQVIA

Anteriormente Quintiles e IMS Health, Inc., é uma empresa
multinacional americana que atende aos setores combinados de
tecnologia da informação em saúde e pesquisa clínica.

Interfarma

Associação da Industria Farmacêutica de Pesquisa.
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Informações Financeiras
Antecipadas

Informações financeiras de nossa Companhia referentes ao
período subsequente ao trimestre findo em 31 de março de 2020.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras cobradas nas operações
de câmbio.

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Lei das Sociedades por Ações

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

Medicamentos Genéricos

Medicamento com a mesma substância ativa, forma farmacêutica
e dosagem e com a mesma indicação que o medicamento
original, de referência, sem no entanto nome de fantasia.

MERS

Síndrome respiratória do oriente médio.

Net Promoter Score

Consiste em uma metodologia padrão de mercado que se
baseia na pergunta: “Em uma escala de 0 a 10, qual a
probabilidade de você recomendar a d1000 para um amigo ou
parente?”. Os respondentes do questionário padrão enviado por
e-mail após a compra são classificados de acordo com a nota
que atribuíram: promotores (pessoas que deram 9 ou 10),
neutros (pessoas que deram 7 ou 8) e detratores (pessoas que
deram 0 a 6). O índice é calculado como: (promotores –
detratores) / total de respondentes.

Novo Mercado

Segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3,
que estabelece práticas diferenciadas de governança
corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações.
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Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, divulgado em 5 de março
de 2020.

Ofício-Circular CVM/SNC/SEP Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, divulgado em 10 de
março de 2020.
OMS

Organização Mundial de Saúde.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Rebranding

Ações estratégicas que buscam reposicionar uma marca no
mercado e na percepção do consumidor.

Regulamento da Câmara de
Arbitragem

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

Regulamento do Novo
Mercado

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

SARS

Síndrome respiratória aguda grave.

SKUs

"Stock Keeping Unit" (Unidade de Controle de Estoque), por meio
do qual é possível gerenciar os diferentes itens do estoque.

UNICEF

Fundo das Nações Unidas para a Infância.

XP Investimentos ou
Coordenador Líder

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

d1000 Varejo Farma Participações S.A., sociedade por ações,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.108.897/0001-50
e com seus atos constitutivos devidamente registrados na
JUCERJA sob o NIRE nº 33.300.294.066.

Registro na CVM

A Companhia se encontra em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que os registros de companhia aberta e da Oferta
foram requeridos junto à CVM em 12 de junho de 2020.

Sede

Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco N, sala 306, Barra da Tijuca CEP
022.775-003, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Marcus Vinicius P. H. Santos. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia
é +55 (21) 4009-0270 e o seu endereço eletrônico é
ri@d1000varejofarma.com.br.

Instituição Escrituradora

Banco Bradesco S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes, para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e para o
período de três meses findo em 31 de março de 2020.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“DMVF3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à disponibilização do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

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

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página da 359 deste Prospecto.

Website

http://ri.d1000varejofarma.com.br/.
As informações constantes do nosso website não são parte
integrante deste Prospecto, e nem se encontram incorporadas
por referência ou anexas a este.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre nós e a Oferta poderão ser obtidas
em nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 359 deste Prospecto, e junto: (i) à nossa
Diretoria de Relações com Investidores; (ii) aos Coordenadores
da Oferta nos endereços e websites indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na
página 71 deste Prospecto; (iii) à CVM, na Rua Sete de
Setembro, 511, 5.º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato Braga, 340, 2.º a 4.º
andares, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou,
ainda, em seu website: www.cvm.gov.br; e (iv) à B3, na Praça
Antônio Prado, 48, 7° andar, CEP 01010-901, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, em seu website: www.b3.com.br.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, a
partir das páginas 17 e 80, respectivamente, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7.
Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 359 deste Prospecto.
As estimativas e perspectivas sobre o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas
atuais concernentes a eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou possam afetar os
negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de mercado, reputação,
negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou fluxo de caixa. Embora
a Companhia acredite que essas estimativas e perspectivas futuras sejam baseadas em premissas
razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto e no Formulário de
Referência, tais como previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar
adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e
perspectivas não se concretizem.
Tais fatores, riscos e incertezas incluem, entre outros, os seguintes:
•

variações cambiais, nas taxas de juros, na inflação, na liquidez do mercado doméstico de
crédito e de capitais, nas políticas fiscais;

•

as alterações na conjuntura social, econômica, política e de negócios do Brasil, incluindo
flutuações nas taxas de câmbio, de juros ou de inflação, nível de emprego, crescimento
populacional, e liquidez nos mercados financeiro e de capitais;

•

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

•

a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação, bem como alterações nas
preferências e situação financeira dos nossos clientes;

•

as decisões de nossos processos ou procedimentos judiciais ou administrativos;

•

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

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas ou
ambiente regulatório;

•

a nossa capacidade de contratar financiamentos quando necessário e em termos razoáveis;

•

eventos de força maior;

•

a pandemia de COVID-19 e seus impactos nas condições sanitárias, políticas e econômicas do
Brasil; e

•

outras considerações discutidas na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” a
partir da página 80 deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor”
e “10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência.
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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.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR NOSSOS RESULTADOS FUTUROS E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS
REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE NÓS E OS
COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMIMOS A RESPONSABILIDADE E A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA, EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUAISQUER
OUTROS FATORES. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E
VALORES ESTÃO ALÉM DA NOSSA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO.
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.
Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e declarações acerca do futuro
constantes deste Prospecto podem não vir a se concretizar.
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 futuras
da situação financeira e dos resultados operacionais, da participação de mercado e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquela
expressa ou sugerida nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista
estas limitações, os potenciais investidores não devem tomar suas decisões de investimento
exclusivamente com base nas estimativas e declarações acerca do futuro contidas neste Prospecto.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto sobre estimativas de mercado, a situação em relação aos
concorrentes e a participação no mercado da Companhia, bem como sobre o tamanho dos
mercados em que atua. Tais declarações são feitas com base em pesquisas internas e pesquisas de
mercado e em informações obtidas de fontes que a Companhia considera confiáveis. A menos que
indicado de outra forma, todas as informações macroeconômicas foram obtidas junto ao BACEN,
IBGE e FGV. A Companhia não tem motivos para acreditar que tais informações não sejam corretas
em seus aspectos relevantes, razão pela qual não as verificou de forma independente.
Todas as referências feitas neste Prospecto a “Real”, “Reais” ou “R$” dizem respeito à moeda oficial
do Brasil e todas as referências a “Dólar”, “Dólares” ou “US$” dizem respeito à moeda corrente dos
Estados Unidos.
Adicionalmente, alguns números constantes deste Prospecto e no Formulário de Referência, podem
não representar totais exatos em razão de arredondamentos efetuados. Sendo assim, os resultados
apresentados em algumas tabelas presentes neste Prospecto podem não corresponder ao resultado
exato da soma dos números que os precedem, ainda que a diferença seja mínima.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA

Este Sumário contém um resumo das nossas atividades, 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 359 deste Prospecto. Este Sumário não contém
todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas 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, em especial as informações contidas nas seções
“Considerações Sobre Estimativas e Declarações a Acerca do Futuro” e “Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” deste Prospecto, nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4.
Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, bem como nas
nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto a
partir da página 173, respectivamente. Declaramos que as informações constantes neste Sumário
são consistentes com as informações de nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 359 deste Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40 da Instrução CVM
400. A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa
Companhia” referem-se à d1000 Varejo Farma Participações S.A. e suas controladas.
Visão Geral
Somos a d1000, a nona maior rede de drogarias do Brasil no quesito faturamento1. Pertencemos ao
mesmo grupo econômico da Profarma, uma das maiores distribuidoras de produtos farmacêuticos e
perfumaria do país, que possui suas ações ordinárias admitidas à negociação no segmento especial
de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado, desde 2006.
Somos uma holding controladora de determinadas sociedades operacionais que, em conjunto, são
responsáveis pela operação das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria
Rosário, sociedades que foram adquiridas por nós entre 2013 e 2016.
Desde 2013, implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas drogarias que
operamos e, com isso, conseguimos um considerável ganho de produtividade, o que pode ser verificado
pela evolução do nosso faturamento por loja que era de R$458,5 mil em 31 de dezembro de 2017 e passou
para R$506,4 mil em 31 de dezembro de 2019 (R$501,4 mil em 31 de dezembro de 2018), representando
um CAGR17-19 de 5,09%. No período de três meses findo em 31 de março de 2020, o nosso faturamento
por loja foi de R$511,11 (R$481,70 milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2019).
Operamos por meio de nossas 1962 lojas físicas e centrais de atendimento telefônico (call center/delivery)
nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito Federal. Em apenas sete anos
de atividade no setor de varejo farmacêutico, conquistamos posição de liderança em nossas principais
áreas de atuação, estando entre as top três drogarias, tanto no Distrito Federal como no Rio de Janeiro3.
Nossas bandeiras estão presentes há mais de 40 anos em suas respectivas regiões de atuação e
apresentam notável reconhecimento dos consumidores. No Rio de Janeiro, por exemplo, na edição do
ranking de marcas destaque do varejo farmacêutico elaborada pela Revista Veja Rio4, a Drogasmil foi
reconhecida entre as três farmácias preferidas, enquanto a Drogaria Rosário figura como a mais
desejada (top of mind) da categoria farmácia por quatro anos consecutivos, desde 20165.

1

2
3
4

5

Conforme base de dados divulgada pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias e considerando-se o faturamento das
Drogaria Tamoio.
Em 31 de março de 2020.
Com base no critério de número de lojas em 31 de março de 2020.
De acordo com a reportagem “Pesquisa de Veja Rio revela as marcas preferidas dos cariocas”, divulgada pela Revista Vejo Rio em março
de 2018.
De acordo com a pesquisa realizada pela Data Folha em novembro de 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente.
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No mesmo sentido, acreditamos ter um retorno satisfatório de nossos consumidores, o que pode
ser verificado pelo sólido NPS (Net Promoter Score), que as nossas marcas apresentaram em maio
de 2020: 71,9% d1000, 79,7% Drogasmil, 87,4% Farmalife, 71,1% Tamoio, 67,6% Rosário.
Contamos com cerca de 3.600 colaboradores e atendemos aproximadamente 2,5 milhões de
consumidores/ mês. Nossa plataforma diversificada nos permite experimentar as particularidades e
necessidades de todas as classes sociais da população brasileira (desde A+ a C), respeitando as
características de cada região.
Fazemos parte do Grupo Profarma e, por isso, usufruímos de algumas vantagens competitivas
decorrentes deste modelo integrado, dentre elas:
•

maior periodicidade de entregas (entregas diárias) e, por consequência, menor ruptura;

•

menor necessidade de capital de giro (utilização do estoque da Profarma);

•

ciclo de caixa menor do que a média do setor6;

•

aproveitamento de sinergias
compartilhados (back-office);

•

baixa demanda de Capex para centros de distribuição (utilização dos centros de distribuição da
Profarma);

•

eficiência tributária com a presença de centro de distribuição e loja no mesmo estado (visto
que a Profarma possui 11 centros de distribuição, o que nos permite reduzir o valor de imposto
(ICMS) cobrado sobre a circulação de mercadoria); e

•

e incremento de poder de barganha com os fornecedores, já que, juntos, somos o terceiro
maior comprador do setor farmacêutico privado nacional7.

administrativas

(utilização

de

um

centro

de

serviços

A atuação da nossa Companhia é voltada para a comercialização de: (i) medicamentos
(a) branded (medicamentos sujeitos à prescrição médica), (b) genéricos, e (c) OTC/ MIPS (overthe-counter/ medicamentos isentos de prescrição), tais como remédios para tosse, dor e gripe; (ii)
produtos de higiene pessoal, beleza e dermocosméticos, tais como produtos infantis, sabonetes,
cremes de tratamento e tinturas para cabelo e maquiagem, e (iii) produtos de conveniência, tais
como produtos alimentícios, medidores de pressão, balanças e correlatos. Para mais informações
sobre os produtos que são comercializados por nossa Companhia, ver item 7.2a) deste Formulário
de Referência.
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais para os Períodos Indicados
A tabela a seguir apresenta um resumo das nossas principais informações financeiras e
operacionais relativas às nossas informações trimestrais referentes ao período de três meses findo
em 31 de março de 2020 e 2019 e às nossas demonstrações financeiras referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Indicadores
financeiros
(em R$mil)

6

7

Período de três
meses findo em
31/03/2020

Período de três
meses findo em
31/03/2019

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de
2019
2018
2017

Δ
19x18

18x17

De acordo com cálculo gerencial realizado por nossa Companhia a partir de informações públicas divulgadas pela Raia Drogasil S.A.
(referentes ao terceiro trimestre de 2019), pelo Grupo DPSP (referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018) e pela
Empreendimentos Pague Menos S.A. (referentes ao terceiro trimestre de 2019). Média de recebíveis do setor: 23,8, comparado a 23,6 da
nossa Companhia. Média de estoque do setor: 97,1, comparado a 59,5 da nossa Companhia. Fornecedores média do setor: 63,4,
comparado a 48,0 da nossa Companhia. Média de ciclo de caixa do setor: 57,5, comparado a 34,9 da nossa Companhia.
Utilizando como critério as informações divulgadas pela IQVIA aos associais no mês de janeiro de 2020, referente a dezembro de 2019.
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Lucro Bruto ..........
Despesas
Operacionais ......
Resultado antes dos
impostos ..............
EBITDA ................
Margem EBITDA

85.949,00

81.489,00

341.939,50

347.423,00

369.419,00

(1,58)%

(5,95)%

(85.654,00)

(80.691,00)

(362.859,61)

(337.876,00)

(408.161,00)

7,39%

(17,22)%

-8.777,00
19.022,00

-9.428,00
17.558,00

4.174,82
84.487,70

10.323,00
31.584,00

95.555,00
(16.464,00)

EBITDA Ajustado ..
Margem EBITDA
Ajustado ............

6,73%
3.826,00

6,39%
3.159,00

7,46%
25.491,70

2,72%
33.433,00

1,47%

1,15%

2,25%

2,88%

Indicadores
Número de Lojas Abertas .............................
Número de Lojas Encerradas ........................
Número de Lojas Ativas (final do período) .....
Receita Bruta mensal por loja (R$mil) ...........
Margem de Contribuição ..............................

Período de
três meses
findo em
31/03/2020
2
2
196
511,11
7,20%

Período de
três meses
findo em
31/03/2019
0
2
202
481,70
5,80%

(1,44)%
195,00
0,02%

(55,72)%
167,50%

103,71%
(291,84)%

4,7 p.p
(23,75)%

4,2 p.p
17.045,63%

(0,6) p.p

2,9 p.p

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de
2019
6
14
196
506,43
7,10%

2018
2
23
204
501,40
6,70%

2017
1
55
225
458,53
6,00%

Δ
19x18
2,00
(0,39)
(0,04)
0,01
0,4 p.p

18x17
1,00
(0,58)
(0,09)
0,09
0,7 p.p

Endividamento
A tabela a seguir reflete o nosso endividamento conforme as nossas informações trimestrais
referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020 e 2019 e as nossas
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017 e nos períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019:
Indicadores financeiros
(em R$mil)
Empréstimos e financiamentos (Passivo Circulante)
Empréstimos e financiamentos (Passivo Não Circulante)
Dívida Bruta .............................
Caixa e Equivalente de caixa .....
Instrumentos Financeiros ..........
Dívida Líquida .........................
Dívida Líquida / EBITDA LTM (1) .
Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM (2)
Patrimônio Líquido ....................
(1)
(2)

Em
31/03/2020
218.555,00
100.424,00
318.979,00
59.767,00
54.169,00
205.043,00
2,4x
7,8x
459.755,00

Em
31 de dezembro de
2019
2018
2017
131.416,00
104.094,00 267.630,00
87.283,00
87.430,00
19.400,00
218.699,00
191.524,00 287.030,00
49.166,00
57.619,00
46.705,00
4.575,00
2.968,00
164.958,00
130.937,00 240.325,00
2,0
4,1
14,6
6,5x
3,9x
1232,4x
466.049,00
491.570,00 257.269,00

Δ
19x18
26,25%
0,17%
14,19%
14,67%
54,14
25,98%
5,19%

18x17
61,11%
350,67%
33,27%
23,37%
45,52%
91,07%

Corresponde à nossa Dívida Líquida na data-base indicada, dividida pelo nosso EBITDA LTM.
Corresponde à nossa Dívida Líquida na data-base indicada, dividida pelo nosso EBITDA Ajustado LTM.

Importante destacar que o indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado LTM foi prejudicado no ano
de 2017, devido aos resultados iniciais advindos da aquisição da Rede Rosário. Neste contexto, a
nossa administração entende que o indicador perde a comparabilidade com o mesmo indicador dos
anos subsequentes.
Vantagens Competitivas
Acreditamos que nossas principais vantagens competitivas são as seguintes:

Posição diferenciada num mercado em crescimento
Estamos presentes em 31 cidades nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no
Distrito Federal e atendemos aproximadamente 2,5 milhões de consumidores/ mês. Em decorrência da
nossa plataforma diversificada e da nossa área de atuação abrangente, conseguimos atender a
consumidores das mais variadas classes sociais do país (de A+ a C). A nossa rede de Drogarias Tamoio,
por exemplo, é focada, principalmente, no atendimento ao público popular, abrangendo as classes B e
C, com isso tem um mix maior de medicamentos genéricos, higiene e beleza. Já a Farmalife é
direcionada aos consumidores com maior poder aquisitivo, abrangendo as classes A+ e A.
Adicionalmente, nossas bandeiras são selecionadas de acordo com a região em que operamos e os
produtos que oferecemos são adequados ao respectivo público direcionado. Dessa forma, acreditamos
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estar bem posicionados para o atendimento dos consumidores do setor do varejo farmacêutico, o que
nos coloca em uma posição diferenciada em relação aos nossos concorrentes.

Bem-sucedido e consolidado modelo de loja popular
Com a aquisição da Drogarias Tamoio em 2013, consolidamos um bem-sucedido formato de
atuação junto ao público de baixa renda: (i) apelo à ambientação do ponto de venda; (ii)
comunicação promocional; (iii) diversidade de produtos; e (iv) proximidade de atendimento. Dessa
forma, conseguimos alcançar uma marca de tráfego de consumidores/mês/loja aproximadamente
48% maior que a média das drogarias que compõem a ABRAFARMA8. Adicionalmente, conseguimos
atingir um relevante faturamento médio por loja, cerca de 12% maior que a referência da
mencionada associação9. Este modelo está em fase de implementação na segmentação popular de
nossas bandeiras Drogasmil e Drogaria Rosário, conferindo novas oportunidades de expansão para
localidades com este perfil nas regiões onde já estamos presentes.

Modelo de negócio diferenciado: integrado à distribuição
Pertencemos ao mesmo grupo econômico da Profarma, uma das maiores distribuidoras de produtos
farmacêuticos e perfumaria do país e, por essa razão, temos acesso a vantagens relevantes deste
modelo integrado de atuação, dentre elas:
•

nosso modelo de fornecimento contempla entregas diárias, reduzindo ruptura em lojas, sem
custos adicionais, em função do compartilhamento da frota para as áreas mais distantes dos
clientes da distribuição;

•

a necessidade de capital de giro é consideravelmente menor do que a média do mercado
(utilização do estoque Profarma);

•

a captura das sinergias administrativas é mais significativa através de um centro de serviços
compartilhados (back-office) mais robusto;

•

baixa demanda de Capex para centros de distribuição (utilização dos centros de distribuição
da Profarma);

•

eficiência tributária (visto que a Profarma possui 11 centros de distribuição, o que nos permite
reduzir o valor de imposto cobrado sobre a circulação de mercadoria); e

•

incremento significativo do poder de barganha com os fornecedores, já que, juntos, somos o
terceiro maior comprador do setor farmacêutico privado nacional10.

Experiência em M&A e casos bem-sucedidos de turnarounds
Somos formados pelo conjunto das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria
Rosário, sociedades que foram adquiridas por nós em 2013, 2013, 2013 e 2016, respectivamente.
Desde 2013, implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas drogarias que

operamos, por meio da integração de nossas lojas e alinhamento de nosso corpo de colaboradores à
cultura da Companhia. À época da aquisição, cada uma das bandeiras possuía políticas, processos,
sistemas e times em linha com suas culturas de origem. A partir da aquisição, executamos um plano
de ação a fim de obter as integrações de banco de dados, cadastro, sistemas de loja e centro de
serviços compartilhados (back-office), operações de loja, políticas de recursos humanos, além de
8
9
10

De acordo com a base de dados disponibilizada pela ABRAFARMA aos associados no mês de janeiro de 2020 referente a dezembro de 2019.
De acordo com a base de dados disponibilizada pela ABRAFARMA aos associados no mês de janeiro de 2020 referente a dezembro de 2019.
De acordo com a Companhia, utilizando como critério as informações públicas das demais empresas do segmento.
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projetos e investimentos em normalização de fornecimento, regularização de licenças, rebranding,
reformas, ampliações, contratações e programas de treinamento. A execução do nosso plano de ação
nos proporcionou um considerável ganho de produtividade, o que pode ser verificado pela evolução
do nosso faturamento por loja que era de R$458,5 mil em 31 de dezembro de 2017 e passou para
R$506,4 em 31 de dezembro de 2019 (R$501,4 mil em 31 de dezembro de 2018). No período de três
meses findo em 31 de março de 2020, o nosso faturamento por loja foi de R$511,11 (R$481,70
milhões no período de três meses findo em 31 de março de 2019).

Management experiente com equipe altamente capacitada
Nossa administração é composta por uma equipe altamente qualificada e experiente, com
formações diversificadas e complementares e históricos de destaque no segmento varejista e nos
mercados farmacêutico e beleza/cosméticos. Nosso modelo de gestão atrela metas individuais e as
principais metas corporativas à remuneração variável de nossos administradores, buscando que
todos estejam alinhados com a estratégia da nossa Companhia.
Acreditamos que a qualidade da nossa administração nos permite trazer soluções e iniciativas
inovadoras, garantindo uma vantagem competitiva quando somadas ao conhecimento de varejo
farmacêutico do nosso Diretor Presidente, o Sr. Sammy Birmarcker que atua há 34 anos no setor; do
nosso Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Marcus Santos que possui experiência em
áreas financeiras de sociedades de grande porta nacionais e multinacionais; e do nosso Diretor de
Operações, o Sr. Lívio Silva que está a 13 anos trabalhando segmento do varejo farmacêutico.
Estratégia
Nossos objetivos são o crescimento de nossa receita e a busca por maior eficiência operacional, visando
a atingir a liderança no mercado de drogarias nos estados em que atuamos. Para tanto, nossa
estratégia é implementar iniciativas que resultem no aumento da competitividade, na evolução contínua
da experiência de compra de nossos consumidores e no incremento da rentabilidade da operação.
Nesse sentido, pretendemos adotar as seguintes estratégias para acelerar nosso crescimento e
agregar valor aos nossos acionistas:

Alavancar vendas através de crescimento orgânico
Planejamos consolidar nossa atuação nos mercados em que atuamos, por meio do crescimento
orgânico, com a abertura de novas lojas e aumento das nossas vendas por loja, ampliando nossa
cobertura geográfica e permitindo um aumento de market share. Acreditamos que podemos
expandir a nossa atuação nos mercados em que já atuamos, ampliando o número de lojas em
praças onde já estamos instalados e que oferecem oportunidades de crescimento.

Ampliação da área de vendas das lojas
Temos a intenção de ampliar a área das nossas lojas existentes, aumentando, por consequência o
mix de produtos ofertados nessas lojas. Alguns estudos internos feitos por nós mostraram que
existe um aumento considerável do faturamento de algumas farmácias com área menor do que 90
m² em função da maior diversidade de produtos ofertados. Em 31 de março de 2020, possuímos
40 lojas com área menor do que 90 m². Dessa forma, pretendemos realizar a ampliação da área de
vendas destas lojas com o intuito de aumentar o ticket médio e, por consequência, o nosso
faturamento médio/loja. Nosso histórico gerencial recente aponta que uma ampliação de 58% do
tamanho de nossas lojas é capaz de provocar um aumento de 40% do total de nossas vendas
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mensais a um custo aproximado de investimento de R$870 mil reais/loja11. Fizemos nos últimos
anos reformas em aproximadamente 72% de nossas lojas.

Investir na expansão de nossas já reconhecidas marcas próprias
Em 31 de março de 2020, ofertávamos uma variedade de aproximadamente 19.751 SKUs, dos
quais 244 pertencem ao nosso portfólio de marcas próprias ativas, quais sejam Nº21, GOnutri e
Bem Básico, as quais foram lançadas a partir de 2014 e são vendidas exclusivamente em nossas
bandeiras. Os produtos de nossas marcas próprias trazem rentabilidade superior aos produtos
concorrentes e agregam diferenciação ao nosso sortimento. Em 31 de março de 2020, os produtos
de nossas marcas próprias representavam 6,2% do autosserviço (percentual sobre o mix de nãomedicamentos) da Rede, representando um valor de vendas em 2019 de R$33,0 milhões,
apresentando, portanto, um crescimento de 36,0% quando comparado ao ano anterior.
Enxergamos uma oportunidade considerável de crescimento com a entrada em categorias massivas
relevantes que ainda não participamos, as quais pretendemos explorar.

Avaliar oportunidades de crescimento via aquisições selecionadas
Somos formados por um conjunto de sociedades que foram adquiridas por nós em 2013 e em
2016. Desde 2013, implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas
drogarias que operamos e apresentamos um considerável ganho de produtividade. Acreditamos
estar prontos para implementar um crescimento orgânico maduro. Entretanto, também
consideramos avaliar oportunidades selecionadas de aquisições que permitam acelerar nossa
expansão e o alcance de nossos objetivos: crescimento de receita e maior eficiência operacional.
Entendemos que nossa experiência em fusões e aquisições e casos bem-sucedidos de integração
para a formação de nossa rede de drogarias nos credenciam a esta estratégia.

Melhorar a experiência de compra de nossos consumidores
Com o apoio de uma renomada consultoria, está em curso a revisão de nossa estratégia de CRM
(Customer Relationship Management), criada em 2017, que irá nos preparar para a jornada de
compra multicanal de nossos clientes, apoiará incremento de resultados de nossos programas de
fidelidade (Bem Mais Farmalife, Drogasmil Plus e Rosário Plus), que são baseados em ofertas
relevantes para nossos clientes cadastrados a partir de um modelo de recomendação oriundo do
histórico de compras, e nos guiará para a transformação digital de nossa plataforma com a
implantação de e-commerce e aplicativo para compras por meio de smartphones. Adicionalmente,
está em fase de testes12 a implementação de facilidades para melhorar a forma de compra de
nossos consumidores, a exemplo do Self Checkout, no qual o cliente realiza o pagamento de suas
compras sem a necessidade de um atendente. Ainda, estamos implementando outros métodos de
pagamento, a exemplo de portfólio digital com parceiros integrados, modalidades de créditos sem
plano de instalação, modalidade de pagamento em débito com cartões virtuais da Caixa e tutorial
nas máquinas Cielo Lio. A revisão de nossa estratégia de CRM e a implementação de programas de
fidelidade oferecerão aos nossos consumidores algumas vantagens, como: descontos exclusivos,
cupons com promoções personalizadas e possibilidade de pagamento em até seis parcelas.

11
12

Com base na ampliação de 10 lojas realizadas pela nossa Companhia no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019.
Cerca de 1,3 milhão de clientes participam do projeto piloto.
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Aumentar a nossa produtividade por meio da utilização de recursos tecnológicos
Pesquisamos e investimos tempo e recursos para a busca de ferramentas que viabilizem a
digitalização de nossos processos internos relevantes, visando ganho de produtividade, acuracidade
e segurança da informação. Como exemplos podemos citar: aplicativo de recursos humanos (todo o
processo de contratação de colaboradores, kit boas vindas e treinamento), BI, aplicativo para fluxo
de ofertas e auditoria de execução de negociações de trade. Como melhora da produtividade
podemos exemplificar o aplicativo de fluxo de ofertas. Todas as áreas envolvidas, marketing, trade,
comercial, regulatório, fornecimento, precificação e operações cumprem suas etapas de
participação/definição/aprovação seguindo o fluxo de trabalho para todas as mídias disponíveis:
encadernações, tabloides, lâminas quinzenais, lâminas de inauguração, publicação (post)
patrocinada entre outros. O desenvolvimento aprimorado dessas ferramentas poderá nos beneficiar
nos seguintes quesitos:
•

cronograma;

•

registro dos históricos no aplicativo e não nos e-mails;

•

controle de performance, período promocional por item/bandeiras evitando a duplicidade de
ofertas;

•

produtos iguais, em mídias diferentes poderão ter promoções simultaneamente com diversos
preços;

•

visibilidade de elasticidade/preço.

•

avaliação de performance das mídias gerando mais efetividade na seleção do melhor canal por
perfil do cliente; e

•

diagramação também na plataforma reduzindo impressões de boneca para aprovação.

Estrutura Societária
A nossa estrutura societária é a seguinte:
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Informações Adicionais
Nossa sede está localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida
Ayrton Senna, n° 2.150, Bloco N, Sala 306, CEP 22775-003. Nosso telefone para contato +55 (21)
4009-0270. Nosso Departamento de Relações com Investidores está localizado em nossa sede e
seu telefone é o +55 (21) 4009-0270, o e-mail é o ri@d1000varejofarma.com.br e o site é o
http://ri.d1000varejofarma.com.br/. As informações incluídas no nosso site, ou que poderiam ser
acessadas através do nosso site, não são partes integrantes, anexadas ou incluídas por referência a
este Prospecto.
Principais Fatores de Risco relativos à Companhia
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40,
§ 3º, inciso IV da Instrução CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que estamos
expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 80 deste
Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do nosso Formulário de
Referência, a partir da página 359, respectivamente.

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia
declarada pela OMS em razão da disseminação do COVID-19, provocou e continuará
provocando um efeito adverso em nossas operações, inclusive paralisando integral ou
parcialmente as nossas operações. A extensão da pandemia do COVID-19, a percepção de
seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios (quer do ponto
de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico) depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito
adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e
fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus,
a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5, a febre aftosa, pelo vírus H1N1, a MERS e a SARS
afetaram determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em
11 março de 2020, a OMS declarou a pandemia do COVID-19. Na prática, a declaração significou o
reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas.
A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS desencadeou severas medidas restritivas por parte
de autoridades governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições às
viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população. No
Brasil, alguns estados e municípios, incluindo das localidades em que possuímos lojas, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição à
circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de shoppings, áreas de grande
circulação, parques e demais espaços públicos. Além disso, essas medidas influenciaram o
comportamento da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação
das atividades de companhias de diversos setores. Em março de 2020, nossa administração fechou
temporariamente, por tempo indeterminado, 27 das nossas atuais 196 lojas, as quais começaram a ser
reabertas nos últimos dias de maio, sendo que em 10 de junho de 2020, das nossas 27 lojas fechadas,
07 já haviam retomado suas operações. Não podemos garantir se ou quando as lojas que permanecem
fechadas serão reabertas. Adicionalmente, não podemos garantir que as lojas que voltaram a operar
não serão novamente fechadas em razão do surto do COVID-19, nem que não seremos obrigados a
adotar medidas adicionais em razão da mencionada pandemia ou que o fluxo de pessoas nos shoppings
e em outros locais em que temos lojas retornará e/ou quando retornará aos patamares pré COVID-19.
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Não temos conhecimento de eventos comparáveis que possam nos fornecer uma orientação quanto
ao efeito da disseminação do COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto
final do surto do COVID-19 é altamente incerto. Para informações sobre o impacto do COVID em
nossa operação, vide itens 10.1 e 10.9 do nosso Formulário de Referência. Ainda, os efeitos
provocados pela pandemia impactaram adversamente em maior grau as nossas operações nos
meses de abril, maio e junho de 2020, ou seja, meses relacionados ao segundo trimestre de 2020.
Por essa razão, os impactos financeiros da pandemia do COVID-19 ainda não estão devidamente
dimensionados no nosso Formulário de Referência, visto que nós ainda não preparamos nossas
informações financeiras trimestrais referentes ao segundo trimestre de 2020. Na data deste
Prospecto, não é possível assegurar a extensão dos impactos do COVID-19, tampouco é possível
assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar
operando nossos negócios. Contudo, temos conhecimento de que os impactos da pandemia do
COVID-19 continuam e poderão continuar afetando negativamente nossos negócios, condição
financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa.
Adicionalmente, uma recessão e/ou desaceleração econômica global, notadamente no Brasil,
incluindo aumento do desemprego, que pode resultar em menor atividade comercial, tanto durante
a pandemia do COVID-19 quanto depois que o surto diminuir, tem potencial para continuar
diminuindo a demanda pelos nossos produtos. Como resultado, a pandemia provocada pelo novo
coronavírus poderá continuar a afetar negativamente nossos negócios, condição financeira,
resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa. Acreditamos ainda que a extensão dos impactos
da pandemia dependerá de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis,
incluindo, dentre outros, a duração e a distribuição geográfica do surto, sua gravidade, as ações
para conter o vírus ou tratar seu impacto e com que rapidez e até que ponto as condições
econômicas e operacionais usuais podem ser retomadas. Após a diminuição do surto do COVID-19,
nós, incluindo nossas controladas e sociedades adquiridas, podemos continuar a ter impactos
materialmente adversos em nossos negócios como resultado do impacto econômico nacional e
global, incluindo qualquer recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de
desemprego no Brasil que ocorreu ou possa vir a ocorrer.
Não conseguimos garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, não conseguimos garantir que seremos capazes de tomar as providências necessárias
para impedir um impacto negativo nos nossos negócios de dimensão igual ou até superior ao
impacto provocado pela pandemia do COVID-19.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem
impossibilitar que nossos funcionários se dirijam às nossas instalações (incluindo por prevenção ou
por contaminação em larga escala de nossos colaboradores), o que prejudicaria o regular
desenvolvimento dos nossos negócios.

As nossas atividades estão concentradas no mercado de varejo farmacêutico no Brasil,
um setor altamente competitivo. Um aumento material da concorrência nos mercados
em que operamos por meio do surgimento de novos concorrentes ou da expansão dos
concorrentes atuais poderá prejudicar nossa participação de mercado e exercer pressão
para redução dos nossos preços, ocasionando a redução da nossa margem de lucro.
As nossas atividades estão concentradas no mercado de varejo farmacêutico no Brasil, um setor
altamente competitivo. Concorremos com redes de drogarias nacionais, regionais e locais, drogarias
independentes, serviços de venda por telefone, empresas de venda direta, farmácias de manipulação,
fornecedores de produtos farmacêuticos e de beleza pela internet e demais varejistas, tais como
supermercados, perfumarias e lojas de conveniência. Ademais, novos varejistas poderão ingressar no
mercado em que atuamos e também se tornar nossos concorrentes.

18

A concorrência é caracterizada por diversos fatores tais como variedade de produtos, propaganda,
formas de comercialização, preço, qualidade, serviços, localização, força da marca e disponibilidade de
crédito. Caso não sejamos capazes de antecipar, prever e nos adaptar às preferências dos nossos
clientes, poderemos perder receitas e participação de mercado para nossos concorrentes. Um aumento
material da concorrência nos mercados em que operamos por meio do surgimento de novos
concorrentes ou da expansão dos concorrentes atuais poderá prejudicar nossa participação de mercado
e exercer pressão para redução dos nossos preços, ocasionando a redução da nossa margem de lucro.

Podemos não ser capazes de implementar nossa estratégia de crescimento orgânico.
A falha em implementar a nossa estratégia de crescimento orgânico poderá nos
afetar negativamente.
Nossa estratégia de crescimento orgânico está baseada na abertura de novas lojas. Nossa
capacidade de abrir novas lojas depende de inúmeros fatores que estão fora de nosso controle, tais
como disponibilidade de materiais e estrutura a preços acessíveis, tecnologia disponível e
disponibilidade de mão de obra e dos impactos da pandemia do COVID-19. Além disso, podemos
nos deparar com dificuldades em encontrar locais adequados para a abertura de novas lojas, ou os
locais disponíveis poderão estar acessíveis a preços maiores do que estamos dispostos a pagar,
impossibilitando a abertura das novas lojas.
Adicionalmente, a abertura de novas lojas também irá exigir a manutenção de níveis de estoque de
produtos com custos aceitáveis, de modo a atender as necessidades das novas lojas e a
contratação, o treinamento e a manutenção de funcionários especializados, especialmente os
farmacêuticos, gerentes e atendentes.
Devido aos fatores acima e a outros fatores, lojas novas ou abertas recentemente podem não
alcançar o nível de receita e lucratividade em comparação ao apresentado por nossas lojas mais
antigas, no tempo estimado por nós.
Podemos ser afetados adversamente se houver falha em abrir e operar novas lojas ou se falharmos
ao implementar a nossa estratégia de crescimento no tempo e de modo adequado, bem como se
não administrarmos eficientemente nosso negócio para manter o nosso crescimento orgânico.

A nossa controladora, Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
("Profarma"), distribuidora de medicamentos, cosméticos e outros produtos
farmacêuticos foi responsável pela distribuição de cerca de 93% dos produtos
adquiridos por nós (levando-se em conta o valor de todas as compras efetuadas por nós
no mencionado exercício social). Dessa forma, somos dependentes da capacidade de
fornecimento da Profarma e qualquer acontecimento relevante que afete a capacidade
da Profarma em honrar com as obrigações assumidas conosco poderá prejudicar o
abastecimento de nossas drogarias, afetando a nossa capacidade de comercializar
produtos e, por consequência, as nossas operações.
Adquirimos os produtos que comercializamos de duas maneiras: (i) através de nossa controladora
Profarma, que os distribui para nós por meio de seu segmento Distribuição; e (ii) junto a outros
fornecedores não pertencentes ao nosso grupo econômico. No exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, cerca de 93% do valor das compras realizadas pelas nossas redes de varejo
foram adquiridos de nossa controladora.
Dessa forma, qualquer acontecimento relevante que afete a capacidade da Profarma em honrar com
as obrigações assumidas conosco poderá prejudicar o abastecimento de nossas drogarias, afetando a
nossa capacidade de comercializar produtos e, por consequência, as nossas operações. Ainda, caso a
Profarma entre em falência, seremos obrigados a contratar com outro fornecedor de produtos
farmacêuticos e poderemos ter dificuldades em encontrar ou, ainda, não conseguir encontrar
condições de preço e pagamento similares às que atualmente contatamos com a Profarma.
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Ainda, dependemos do recebimento de produtos adquiridos de todos os nossos fornecedores,
principalmente a Profarma, em um prazo certo e dentro de determinados padrões de qualidade que
são impostos por nossos clientes, pelo Ministério da Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (“ANVISA”). Eventuais atrasos no recebimento dos produtos adquiridos, inclusive, em
razão de restrições impostas devido à disseminação pandêmica de qualquer vírus, podem ocasionar
desabastecimento de nossas lojas o que, consequentemente, pode afetar as nossas vendas, o
nosso resultado operacional e a nossa situação financeira.

Em 15 de julho de 2020 celebramos um contrato de fornecimento com a Profarma, no
intuito de formalizar a relação comercial já existente entre a nossa Companhia e a
Profarma. No âmbito do contrato de fornecimento, nós e as nossas controladas nos
comprometemos a adquirir exclusivamente da Profarma todos os produtos que
comercializarmos e que sejam distribuídos pela Profarma, sujeito à observância, pela
Profarma, de determinadas condições comerciais, conforme estabelecidas no contrato
Em 15 de julho de 2020 celebramos um Contrato de Fornecimento Com Abertura de Linha de
Crédito com a Profarma e as sociedades operacionais que controlamos ("Controladas" e “Contrato
de Fornecimento”, respectivamente), por meio do qual nós e as nossas Controladas nos obrigamos
a adquirir exclusivamente da Profarma todos os produtos que comercializarmos e que sejam
distribuídos pela Profarma, desde que observadas, pela Profarma, a concessão de determinadas
condições comerciais, conforme estabelecidas no Contrato de Fornecimento e descritas na seção
“16.4. Transações com Partes Relacionadas - Outras informações relevantes” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página da 359 deste Prospecto.

Dessa forma, ainda que tenhamos nos esforçado para conseguir condições comerciais favoráveis
(incluindo preço e prazo para pagamento) no âmbito do Contrato de Fornecimento, seremos
obrigados a comprar determinados produtos da Profarma, ainda que esses produtos sejam
ofertados em condições mais favoráveis (incluindo condições de preço e/ou prazo de pagamento)
por outro fornecedor. Caso essa situação seja configurada, perderemos poder de competitividade
em relação aos nossos concorrentes, o que poderá afetar as nossas vendas, negócios, resultado
operacional e condição financeira.
Adicionalmente, não conseguimos garantir que as condições comerciais acordadas no âmbito do
Contrato de Fornecimento serão mantidas no futuro. Além disso, não conseguimos garantir que a
Profarma honrará todos os termos do Contrato de Fornecimento. A existência de eventuais
condições comerciais menos vantajosas para nós no futuro e/ou a eventual incapacidade da
Profarma em honrar os termos do Contrato de Fornecimento poderão provocar um impacto adverso
em nossos negócios.
Eventos Recentes
Análise dos impactos do COVID-19 em nossas atividades
Conforme descrito no item 4.1 - Fatores de Risco do nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 359 deste Prospecto – “O surto de doenças transmissíveis no Brasil
e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada pela OMS em razão da disseminação do novo
coronavírus (COVID-19), provocou e continuará provocando um efeito adverso em nossas
operações, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente as nossas operações. A extensão
da pandemia do COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia
impactará nossos negócios (quer do ponto de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico)
depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações
e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.”, as

20

nossas operações, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente controladas por
nós sofreram e continuam a sofrer um impacto relevante em razão das medidas de restrição à
circulação de pessoas adotadas como consequência da pandemia do COVID-19. Além disso,
acreditamos que a pandemia provocada pelo novo coronavírus continuará a afetar negativamente
nossos negócios, condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa.
Acreditamos ainda que a extensão dos impactos da pandemia dependerá de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis.
Esses eventos adversos impactaram em maior grau as nossas operações nos meses de abril, maio e
junho de 2020, ou seja, meses relacionados ao segundo trimestre de 2020. Por essa razão, os
impactos financeiros da pandemia do COVID-19 ainda não estão devidamente dimensionados no
nosso Formulário de Referência, visto que nós ainda não preparamos nossas informações
financeiras trimestrais referentes ao segundo trimestre de 2020. Dessa forma, na data deste
Prospecto, não é possível assegurar a extensão dos impactos do COVID-19, tampouco é possível
assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da nossa Companhia continuar
operando nossos negócios. Não obstante, é importante destacar que o mercado de atuação da
nossa Companhia – o varejo farmacêutico – já apresentou em cenários pretéritos de crise
considerável resiliência, tendo em vista a essencialidade dos produtos comercializados.
Os impactos decorrentes do surto do COVID-19 são contínuos e, portanto, avaliaremos a evolução
dos efeitos da atual pandemia em nossas receitas, ativos, resultados, negócios e perspectivas,
incluindo qualquer possível alteração na nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
As nossas análises realizadas no âmbito da elaboração das informações financeiras trimestrais
referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020 foram realizadas em linha com
o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de Valores Mobiliários em 10 de
março de 2020, que orienta os administradores e auditores independentes de companhias abertas
a considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas
demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância
com as normas contábeis aplicáveis. No mesmo sentido, as nossas análises futuras observarão o
Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020.
Do ponto de vista gerencial, conseguimos constatar que as medidas de distanciamento social
tomadas a partir de março de 2020 em todo território nacional como forma de conter a
disseminação do COVID-19 diminuíram de forma relevante a circulação de pessoas em vias
comuns, shoppings, aeroportos, universidades, hospitais, prédios comerciais, entre outros locais
públicos. Em março de 2020, a nossa administração fechou, por tempo indeterminado, 27 das
nossas atuais 196 lojas, o que teve impacto direto e relevante em nossas operações e resultados
financeiros. No mês de março de 2020, em comparação ao mês de março de 2019, tivemos um
aumento de 3,0% em nossa receita bruta. Durante o mês de maio, após autorização da abertura
dos shoppings centers do Distrito Federal e reavaliação criteriosa e cautelosa, iniciamos a
reabertura gradual de nossas lojas que foram fechadas em razão da pandemia do COVID-19, sendo
que em 10 de junho de 2020, das 27 lojas fechadas, 07 já haviam retomado suas operações. Não
obstante essa reabertura limitada, não podemos prever se e em que medida os clientes voltarão a
ir a shoppings, áreas de grande circulação ou a outros pontos de venda (incluindo nossas lojas),
tendo em vista o impacto contínuo do vírus COVID-19.
Nessa realidade, fortalecemos as nossas alternativas de call center/ delivery, sendo que em abril 72
lojas estavam atendendo por esse canal (comparado a 44 lojas no início de maio). Em abril de
2020, o canal call center/ delivery representou 12% do total de nossas vendas do mês, valor em
torno de quatro vezes maior àquele verificado ao mês de fevereiro.
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Monitoramos diariamente o faturamento de nossas operações, o que nos possibilita antever, em
certa medida, o impacto da pandemia do COVID-19 em nossas atividades. No segundo trimestre de
2020, em comparação o mesmo trimestre de 2019, tivemos uma queda de aproximadamente
24,3% em nossas vendas. Dessa forma, a nossa administração acredita que o resultado líquido
referente ao período de três meses findo em 30 junho de 2020 foi impactado negativamente e de
forma relevante.
Estamos monitorando os desdobramentos da pandemia em razão da disseminação global do
COVID-19, com o objetivo de preservar a nossa segurança, de nossos colaboradores, fornecedores
e clientes, bem como mapeando os reflexos da pandemia em nossos negócios. Não temos como
prever quando as medidas de distanciamento social deixarão de ser necessárias, e, em nosso
entendimento, a recuperação do volume de vendas nas nossas operações deverá acontecer de
forma gradual, uma vez que tais medidas de distanciamento social sejam reduzidas e,
gradualmente, se tornem inexistentes.
Adicionalmente, em atenção às orientações da CVM no âmbito do processo de registro de oferta
pública de distribuição primária de ações ordinárias de nossa Companhia e com o propósito de
assegurar maior transparência ao mercado em geral a respeito dos efeitos financeiros resultantes
das restrições impostas por autoridades governamentais nas operações de varejo para controlar a
disseminação do COVID-19, informamos que, em caráter excepcional e preliminar, encontram-se
divulgadas abaixo neste Formulário de Referência determinadas Informações Financeiras
Antecipadas. Nesse sentido, em conformidade com os princípios de abrangência e equidade
previstos no artigo 16 da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada,
informamos que em 10 de junho de 2020, das nossas 27 lojas fechadas, 07 já haviam retomado
nossas operações, e, em 30 de junho de 2020, a Dívida Líquida de nossa Companhia totalizou
R$203,0 milhões. No mês de abril de 2020, a nossa receita bruta foi de R$74,0 milhões. Já no mês
de maio de 2020 foi de R$77,9 milhões. E no mês de junho de 2020 foi de R$78,0 milhões,
totalizando uma Receita Bruta no valor de R$229,9 milhões, no período compreendido entre 1 de
abril de 2020 (inclusive) e 30 de junho de 2020 (inclusive). Em consonância com a regulamentação
aplicável, a nossa administração salienta que as Informações Financeiras Antecipadas são
preliminares uma vez que ainda não foram revisadas pelos nossos auditores independentes,
estando, portando, sujeitas a alterações.
Adicionalmente, adotamos algumas medidas como forma de minimizar os impactos da pandemia do
COVID-19 no nosso caixa, conforme destacamos na sequência. Os nossos Diretores reportaram que
a nossa Companhia conseguiu manter suas necessidades de capital de giro dentro dos limites de
crédito disponíveis até data deste Formulário de Referência, sem prejudicar a capacidade de
pagamento frente aos compromissos de curto e longo prazo assumidos. Ainda, durante esse
período, os Diretores não verificaram dificuldades na obtenção e/ou acesso a renovações de linhas
de crédito junto a instituições financeiras.
Nossas medidas adotadas em decorrência do COVID-19
Para lidarmos de forma mais eficiente contra os impactos do COVID-19, instauramos um comitê
temporário e não estatutário de crise, composto por subcomitês, que acompanham os
desdobramentos da pandemia e avaliam as medidas necessárias para a nossa Companhia.
Como forma de minimizar os impactos da pandemia do COVID-19 em nossos negócios, adotamos
as seguintes medidas:
•

Preservação de Caixa
— Redução de custos e despesas operacionais para adequação diante da demanda reduzida
nos meses de abril, maio e junho 2020.
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— Redução de custos e de despesas administrativas.
•

Negócios
— Expansão do serviço de call center e de delivery, com aumento de venda em 285% pré e
pós-Covid-19.
— Antecipação do lançamento do aplicativo e da plataforma e-commerce, com previsão para
o segundo trimestre de 2020.

•

Renegociações
— Revisão e negociação em andamento do contrato de aluguel de lojas em função do
fechamento obrigatório relacionado as medidas de distanciamento social impostas pelo
governo.

•

Colaboradores
— Antecipação de 25% do 13º salário para todos os nossos colaboradores de lojas e CDs.
— Adoção de algumas medidas aprovadas na MP 936 como suspensão temporária do contrato
de alguns colaboradores e redução de jornada para outros.

•

Saúde
— Criação de um canal exclusivo para acompanhamento dos casos suspeitos da doença, com
uma equipe médica e assistentes sociais para apoio a colaboradores e familiares.
— Comunicados e treinamentos frequentes sobre prevenção, higiene e cuidados com a saúde.
— Distribuição de kits de prevenção (álcool gel, luvas e máscaras) para nossos colaboradores.
— Monitoramento de casos suspeitos e confirmados e de colaboradores que tiveram contato
direto com casos positivos.
— Implementação de protocolos de biossegurança nos estabelecimentos.
— Adequação físicas das lojas para promover a segurança no atendimentos aos clientes.
— Organização de campanhas de vacinação nos CDs e das lojas com idade acima de 39 anos.
— Afastamento do local de trabalho dos colaboradores pertencentes aos grupos de risco.
— Home office para a área corporativa, equipes de venda e propaganda média.
— Reuniões entre colaboradores e lideranças realizadas através de plataformas digitais.
— Suspensão de viagens para todos os colaboradores.
— Controle de fluxo de pessoas em loja, com corredor de isolamento, para manter a distância
recomendada.

•

Comunidade
— Lançamento da campanha de solidariedade Profarma e UNICEF, através do Instituto
Profarma de Responsabilidade Social, para ajudar as comunidades mais vulneráveis ao
COVID-19.
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— Doação de álcool em gel distribuídos para Instituto Fernandes Figueira (RJ), Hospital
Universitário Antônio Pedro (RJ) e Abrace/Hospital da Criança (DF).
— Distribuição de kits de higiene, com o apoio de fornecedores, para as centenas de famílias
assistidas pelo Instituto Profarma de Responsabilidade Social e a outras que se encontram
em vulnerabilidade social no Rio de Janeiro e Distrito Federal.
— Criação de protocolos para orientação de colaboradores e clientes, com base nas
determinações da OMS, do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Abrafarma.
— Criação do “Projeto Webinar Profarma” com frequência semanal para levar conteúdo
relevante sobre a pandemia do COVID-19.
No entendimento da nossa administração, as medidas tomadas até o momento – e que estão em
constante reavaliação – buscam manter o nível de serviço e qualidade operacional que prezamos
em nossas operações, além de buscar assegurar a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores,
fornecedores e clientes e da sociedade como um todo, apoiando o cumprimento das medidas
determinadas pelas autoridades públicas. Ainda, apesar de estarmos presenciando um momento de
incertezas, em que não é possível precisar seus impactos, bem como seu prazo de duração, no
entendimento da nossa administração, tais medidas buscam suportar, a evolução da nossa
Companhia nesse período.
Contrato de Fornecimento
Em 15 de julho de 2020 celebramos um Contrato de Fornecimento, por meio do qual nós e as
nossas Controladas nos obrigamos a adquirir exclusivamente da Profarma todos os produtos que
comercializarmos e que sejam distribuídos pela Profarma, desde que observadas, pela Profarma, a
concessão de determinadas condições especiais, conforme detalhado na sequência. Também é
objeto do Contrato de Fornecimento a prestação de serviços de logística reversa pela Profarma,
conforme venha a ser solicitado por nós ou pelas nossas Controladas.
O Contrato de Fornecimento vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contado a partir da data de sua
assinatura, automaticamente renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, caso não haja
manifestação em contrário por quaisquer de suas partes. A eficácia do Contrato de Fornecimento
está condicionada à realização da Oferta.
Durante o prazo de vigência do Contrato de Fornecimento, a Profarma garantirá a nós e às nossas
Controladas: (i) condições de preço ao menos similares àquelas praticadas pela Profarma para
drogarias do mesmo porte da nossa Companhia; e (ii) prazo de pagamento médio que variará entre
45 a 80 dias, dependendo da categoria do produto adquirido.
As partes do Contrato de Fornecimento reconheceram e declararam que as condições acima levam
em consideração as condições mercadológicas, o cenário comercial da Profarma com os
laboratórios farmacêuticos, bem como cenário macroeconômico e fiscal de cada região de atuação
de nossas Controladas na data de celebração do Contrato de Fornecimento. Dessa forma, as partes
concordaram que a alteração de qualquer circunstância que impacte materialmente no preço de um
produto poderá ensejar a alteração de qualquer das mencionadas condições, mediante provocação
de qualquer das partes do Contrato de Fornecimento, a qualquer tempo.
Adicionalmente, a Profarma concedeu às nossas Controladas, durante o prazo de vigência do
Contrato de Fornecimento, uma linha de crédito rotativa suficiente para suportar as operações das
nossas Controladas. A linha de crédito será utilizada, total ou parcialmente por nós e/ou por nossas
Controladas, para fins de fornecimento, pela Profarma a nós e/ou às nossas Controladas, de
quaisquer produtos.
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No âmbito do Contrato de Fornecimento, a Profarma nos concedeu uma licença para uso das
marcas Bem Básico, Nº 21 e GOnutri de titularidade da Profarma, em caráter exclusivo em todas as
praças de atuação da nossa Companhia (atuais e nas que viermos a atuar). A licença será válida
pelo prazo de 10 (dez) anos ou até que a titularidade das mencionadas marcas seja transferida de
forma definitiva para a nossa Companhia, o que ocorrer primeiro. Ainda, no âmbito do Contrato de
Fornecimento, a Profarma se comprometeu a, no prazo de 30 dias contados da celebração do
Contrato de Fornecimento, a formalizar a transferência definitiva da titularidade das mencionadas
marcas para a nossa Companhia, a título gratuito.
A elaboração do Contrato de Fornecimento contou com o know-how de importantes experts do setor
farmacêutico (varejo e indústria), valendo citar o Sr. Rodrigo Soares, que possui mais de 20 anos de
experiência no setor de varejo farmacêutico e, atualmente, é membro do Comitê de Partes
Relacionadas da nossa Companhia e o Sr. Sammy Birmarcker que possui quase 35 anos de
experiência no setor farmacêutico (em especial nas áreas de indústria e distribuição) e atualmente é
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente da d1000. O Contrato de
Fornecimento visou, por um lado, propiciar à Profarma a fidelidade de um varejista farmacêutico
relevante (a nossa Companhia) e, por outro lado, conceder à nossa Companhia condições especiais
de linha de crédito, nível de serviço e prazo e forma de entrega de produtos, quando comparado às
condições oferecidas por outros fornecedores concorrentes da Profarma, garantindo, assim, a estrita
comutatividade da relação comercial formalizada no âmbito do Contrato de Fornecimento. A
celebração do Contrato de Fornecimento foi aprovada em sede de assembleia geral extraordinária da
nossa Companhia realizada em 15 de julho de 2020. O nosso Comitê de Transações com Partes
Relacionadas se reunirá, ao menos anualmente, para realizar a análise do Contrato de Fornecimento,
no sentido de entender se o mencionado instrumento permanece observando os termos da nossa
Política de Transações com Partes Relacionadas, podendo o Comitê de Transações com Partes
Relacionadas recomendar ao Conselho de Administração a adoção de medidas que visem preservar o
caráter comutativo das transações realizadas no âmbito do Contrato de Fornecimento.
Para mais informações sobre o Contrato de Fornecimento, vide a seção “16.4. Transações com
Partes Relacionadas - Outras informações relevantes” do Formulário de Referência da Companhia,
anexo a este Prospecto a partir da página da 359 deste Prospecto.
Grupamento de Ações
Em 15 de julho de 2020, aprovamos em Assembleia Geral Extraordinária, o grupamento das ações
de nossa emissão, na proporção de 25 ações ordinárias para 1 ação ordinária. Dessa forma, o
capital social da Companhia antes representado por 676.665.928 (seiscentas e setenta e seis
milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito) ações ordinárias passou a ser
representado por 27.066.637 (vinte e sete milhões, sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete)
ações ordinárias, todas escriturais, nominativas e sem valor nominal.
Em consequência do grupamento das ações, o valor patrimonial de cada ação passou de R$0,68
para R$16,99 por ação. Para informações detalhadas sobre o grupamento das ações ordinárias de
emissão da Companhia, veja a seção “Diluição”, na página 90 deste Prospecto, e a seção “17.3.
Informações sobre desdobramentos, grupamentos bonificações de ações” do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página da 359 deste Prospecto.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS
CONSULTORES E DOS AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia
d1000 Varejo Farma Participações S.A.
Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco N, sala 306, Barra da Tijuca
CEP 022.775-003, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sr. Marcus Vinicius P. H. Santos
Tel.: +55 (21) 4009-0270
http://ri.d1000varejofarma.com.br/
Coordenadores da Oferta
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
BB-Banco de Investimento S.A.
Títulos e Valos Mobiliários S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 37º andar
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º andar,
CEP 20031-923, Rio de Janeiro, RJ
Leblon
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
CEP 22440-032, Rio de Janeiro - RJ
Tel.: +55 (21) 3808-3625
At.: Sr. Vitor Saraiva
https://www.bb.com.br/ofertapublica
Tel.: +55 (21) 3265-3700
http://www.xpi.com.br
Assessor Financeiro da Companhia
Singular Assessoria Financeira Ltda.
Rua Jerônimo da Veiga, 45, 7º andar
CEP 04536-000, São Paulo – SP
At.: Gregor Martins
Tel: +55 (11) 3706-6509
www.singularpartners.com
Auditores Independentes
(Auditores Independentes da Companhia para os exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2016 e para o período de 3 meses findo em 31 de
março de 2020)
KPMG Auditores Independentes
Rua do Passeio 38, Setor 2, 17º andar, Centro
CEP 20021-290, Rio de Janeiro - RJ
At.: Sra. Juliana Ribeiro Oliveira
Tel.: +55 (21) 2207-9400
www.kpmg.com.br
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Consultor Legal Local
dos Coordenadores da Oferta

Consultor Legal
Local 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

Trench Rossi Watanabe Advogados
Rua Arq. Olavo Redig de Campos, 105, Torre A,
31º andar
CEP 04711-904, São Paulo - SP
At.: Srs. Daniel Facó / Felipe Calil
Tel.: +55 (11) 3048-6800
www.trenchrossi.com

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das informações, nos
termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 165.
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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 relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” a
partir das páginas 17 e 80, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do
nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 359 deste Prospecto, e
nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, anexas a este Prospecto, a partir da
página 173 deste Prospecto, respectivamente, para melhor compreensão das atividades da
Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

O montante de 23.536.205 novas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravame.

Ações Adicionais

Montante de até 4.707.240 novas ações ordinárias de emissão
da Companhia, correspondentes a até 20% (vinte por cento)
do total de Ações inicialmente ofertado, que poderá ser
acrescido à Oferta, nas mesmas condições e pelo mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400.

Ações Suplementares

Montante de até 3.530.430 novas ações ordinárias de emissão
da Companhia, correspondentes a até 15% (quinze por cento)
do total de Ações inicialmente ofertado, que poderá ser
acrescido à Oferta, nas mesmas condições e pelo mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400.

Opção de Ações
Suplementares

Opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços
de estabilização do preço das Ações. O Agente Estabilizador
terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do
Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30
(trinta) dias 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 seja tomada em comum acordo entre
o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta
quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão
objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos
Coordenadores da Oferta.

Agente Estabilizador

XP Investimentos, agente autorizado a realizar operações de
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, nos termos do Contrato de Estabilização.
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Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição

Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.”, a ser disponibilizado imediatamente após a

distribuição das Ações, limitado ao prazo máximo de 6 (seis)
meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de
Início, com data máxima estimada para ocorrer em 3 de fevereiro
de 2021, em conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução
CVM 400, e disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página
71 deste Prospecto, informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de

Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.”, a ser disponibilizado na forma do artigo 52

e Anexo IV da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na
seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”,
na página 71 deste Prospecto, informando acerca do início do
Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, conforme disposto
no artigo 27 da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na
seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na
página 71 deste Prospecto, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto e no Prospecto Definitivo, que altere substancialmente
o risco assumido pelos Investidores Não Institucionais quando da
sua decisão de investimento, e/ou seja verificada a revogação,
suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta.
Para mais informações veja a seção “Informações sobre a Oferta

– Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta”, na página 66 deste Prospecto.
Aprovações Societárias

A submissão do pedido de registro de companhia aberta
categoria “A” perante a CVM foi aprovada em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia
realizada em 3 de março de 2020, cuja ata foi publicada no
“Valor Econômico” e no DOERJ em 14 de julho de 2020 e será
devidamente registrada perante a JUCERJA, e a reforma e
consolidação do Estatuto Social da Companhia foi aprovada em
sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 15 de julho de 2020, cuja ata será publicada no
jornal “Valor Econômico” e no DOERJ e devidamente registrada
perante a JUCERJA.
A aprovação da realização da Oferta pela Companhia, mediante
aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão
do direito de preferência do atual acionista da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e
do artigo 7º do Estatuto Social, seus termos e condições, foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 12 de junho de 2020, cuja ata foi
publicada no jornal “Valor Econômico”e no DOERJ em 14 de julho
de 2020 e será devidamente registrada perante a JUCERJA.
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A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações
ordinárias de emissão da Companhia, e por extensão, do Preço
por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital
social da Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho
de Administração da Companhia a ser realizada após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da
disponibilização do Anúncio de Início, cuja ata será
devidamente registrada na JUCERJA, e publicada no jornal
“Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de
Início e no DOERJ no dia útil subsequente.
Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após
notificação aos Coordenadores da Oferta, poderá, a seu
exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da
data de início da negociação das Ações na B3, inclusive,
observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23,
parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação
CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora de realizar operações bursáteis e, uma vez iniciadas, tais
operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização.
Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora poderão escolher
livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM a
partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta –
Informações Adicionais”, na página 71 deste Prospecto.

Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 16 de julho de 2020, a ser novamente
disponibilizado em 23 de julho de 2020, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais”, a partir página 71 deste Prospecto.
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Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$635.209.751,61 (seiscentos e trinta e cinco milhões,
duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e
sessenta e um centavos), totalmente subscrito e integralizado,
representado por 27.066.637 (vinte e sete milhões, sessenta e
seis mil, seiscentos e trinta e sete) ações ordinárias
nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Carta-Convite

Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em 16 de julho de
2020 para convidar a Instituições Consorciadas a participar da
Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Não Institucionais.

Contrato de Colocação

“Instrumento Particular de Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias
de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A.” a ser
celebrado pela Companhia, pelos Coordenadores da Oferta e
pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações
S.A.”, celebrado entre a Profarma, na qualidade de doadora, o
Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora e a
Companhia na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
d1000 Varejo Farma Participações S.A.”, a ser celebrado entre
a Companhia, 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 na B3, o qual foi
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM,
nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e
do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

“Contrato de Participação no Novo Mercado”, a ser celebrado
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia irá
aderir às práticas diferenciadas de governança corporativa do
Novo Mercado, o qual entrará em vigor na data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

“Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de Ações
– ICVM 400 (Primária)” a ser celebrado entre a Companhia e a B3.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder e o BB Investimentos, considerados
em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta”, na página 52 deste Prospecto.
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Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira da Oferta, que deverá
ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis,
contados da data de disponibilização do Anúncio de Início,
com a entrega das Ações (considerando as Ações Adicionais)
aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados
para: (a) amortização de parte de sua dívida; (b) abertura de
novas lojas; e (c) reforço de capital de giro. Para mais
informações sobre a destinação dos recursos, veja a seção
“Destinação dos Recursos”, na página 86 deste Prospecto.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em
seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme descritos na seção
“Informações sobre a Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições
das Ações”, na página 69 deste Prospecto e na seção “18
Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, a partir da página 359 deste Prospecto.

Distribuição Parcial

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

Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da
Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31
da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser
cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever a totalidade das Ações
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inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares) no âmbito da Oferta”, a partir
da página 83 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% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do OfícioCircular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir de seus Pedidos de Reserva, sem
quaisquer ônus, nos termos descritos neste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto. Estima-se que o preço de subscrição por Ação estará
situado entre R$17,00 e R$20,32, podendo, no entanto, o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é
meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser
fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de
Reserva serão normalmente considerados e processados,
observadas as condições de eficácia indicadas neste
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do
Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva,
conforme descrito neste Prospecto.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à Oferta
e às Ações que devem ser considerados na tomada da decisão de
investimento, os investidores devem ler as seções “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco relativos à Companhia” e
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das
páginas 17 e 80 deste Prospecto, respectivamente, bem como os
Fatores de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da
página 359 deste Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

Obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, de liquidar
financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas
sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas, 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 concluído o Procedimento de Bookbuilding,
concedido o registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de
Colocação, disponibilizado o Prospecto Definitivo e disponibilizado
o Anúncio de Início.

33

Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto de Garantia Firme
de Liquidação efetivamente subscritas por investidores não
sejam totalmente liquidadas por estes até a Data de
Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto
no Contrato de Colocação, subscreverá e liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite
individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i)
o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas
sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia
Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Colocação e multiplicado pelo Preço
por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente
subscritas, no Brasil, por investidores e por esses liquidadas no
mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação,
caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas,
nos termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em
vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização previstas seção “Informações sobre a Oferta –
Estabilização de Preço das Ações”, na página 68 deste
Prospecto, não estarão sujeitas a tais limites, devendo
observar, entretanto, os termos e condições estabelecidos no
Contrato de Estabilização.
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 em ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas
e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 359 deste Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão
de investimento. O investimento em ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida
por lei de 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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Instituições Consorciadas

Instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar
da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de colocação das
Ações junto a Investidores Não Institucionais, e que tenham
aderido à Oferta por meio da assinatura da Carta-Convite.

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à venda de Ações a serem assinados pela
Companhia e cada um de seus Administradores.

Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, que sejam considerados investidores
profissionais, nos termos da Instrução CVM 539, em qualquer
caso, cujas intenções específicas ou globais de investimento
excedam R$10.000.000,00 e que não sejam considerados
Investidores Não Institucionais, além de fundos de investimentos,
fundos de pensão, entidades administradoras de recursos de
terceiros registradas na CVM, que apresentem intenções
específicas e globais de investimentos, entidades autorizadas a
funcionar pelo BACEN, condomínios destinados à aplicação em
carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou na
B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados e
profissionais nos termos da regulamentação da CVM, inexistindo
para estes valores mínimo ou máximo de investimento.

Investidores Não
Institucionais

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

Investidores do Segmento
Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 que sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539, e
que não sejam considerados Investidores Institucionais, em
qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil,
que realizarem Pedido de Reserva durante o Período de
Reserva, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer
hipótese, o valor mínimo de pedido de investimento, que
deverá ser sempre superior a R$1.000.000,00 e o valor máximo
de pedido de investimento de R$10.000.000,00.

Investidores do Segmento
Private Lock-up

Investidores do Segmento Private que optarem por se
comprometer a não dispor das Ações que subscreverem por um
período de 70 (setenta) dias.

Investidores do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Investidores do Segmento Private que não se comprometerem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das
Ações que subscreverem durante o período do Lock-up
Segmento Private.
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Alocação Segmento Private

O montante de, no mínimo 4% (quatro por cento) e no máximo
9% (nove por cento), do total das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares)
será destinado à colocação pública para Investidores do
Segmento Private Lock-up.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 e que não sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da Instrução CVM 539
e/ou Investidores Institucionais, em qualquer caso, residentes
e domiciliados ou com sede no Brasil, que realizarem Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva, conforme o caso, junto
a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, o valor mínimo de pedido
de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de pedido de
investimento de R$1.000.000,00

Lock-up

Investidores de Varejo Lock-up Investidores de Varejo que optarem por se comprometer a não
dispor das Ações que subscreverem por um período de 45
(quarente e cinco) dias.
Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações
durante o período do Lock-up Varejo.

Alocação Varejo Lock-up

O montante de, no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo
28% (vinte e oito por cento), do total das Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinada à colocação publica para
Investidores de Varejo Lock-up.

Lock-up Segmento Private

Compromisso dos Investidores do Segmento Private Lock-up de
não disporem das Ações que subscreverem por um período de
70 (setenta) dias.

Lock-up Varejo

Compromisso dos Investidores de Varejo Lock-up de não
disporem das Ações que subscreverem por um período de 45
(quarente e cinco) dias.

Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do 1º (primeiro) dia útil subsequente à disponibilização do
Anúncio de Início sob o código “BRDMVFACNOR9”.

Oferta

A oferta pública de distribuição primária de Ações de emissão
da Companhia.

Oferta Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
a Investidores Institucionais. Para mais informações veja a
seção “Informações sobre à Oferta – Oferta Institucional”, na
página 64 deste Prospecto.
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Oferta Não Institucional

Distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta, direcionada
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva dentro
do Período de Reserva. Para mais informações veja a seção
“Informações sobre à Oferta – Oferta Não Institucional”, a
partir da página 55 deste Prospecto.

Oferta do Segmento Private

Alocação Segmento Private Lock-up sendo certo que, caso haja
demanda: (i) de até 4% (quatro por cento) do total das Ações
inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão
alocação garantida; e (ii) superior a 4% (quatro por cento) do
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos
termos deste Prospecto, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso
não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima
reservada para a Oferta do Segmento Private Lock-up, poderá
haver a realocação das Ações remanescentes da Oferta do
Segmento Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up.

Oferta do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária

O montante de, no mínimo 1% (um por cento) e no máximo 6%
(seis por cento), do total das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
será destinado à colocação pública para Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, sendo certo que,
caso haja demanda: (i) de até 1% (um por cento) do total das
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e
terão alocação garantida; e (ii) superior a 1% (um por cento)
do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde
que o montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento
Private Lock-up tenha sido atendido, nos termos deste
Prospecto, será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta do Segmento Private

Oferta do Segmento Private Lock-up e Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo Lock-up

Alocação Varejo Lock-up, sendo certo que caso haja demanda:
(i) de até 8% (oito por cento) do total das Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 8% (oito por cento) do total das
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante
mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b)
abaixo, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da

Lock-up
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Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio (“Oferta de Varejo Lock-up”).
Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima
reservada para a Oferta do Segmento Private Lock-up, o
montante máximo da Oferta de Varejo Lock-up poderá ser
aumentado nos termos deste Prospecto.
Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária

O montante de, no mínimo 2% (dois por cento) e no máximo
22% (vinte e dois por cento), do total das Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinado à colocação publica para os
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, sendo certo
que caso haja demanda: (i) de até 2% (dois por cento) do total
das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 2% (dois
por cento) do total das Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a
Oferta de Varejo Lock-up tenha sido atendido, nos termos
deste Prospecto, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Lock-up e Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, consideradas em conjunto.

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

Prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para que as Instituições
Participantes da Oferta efetuem a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 23 de julho de 2020, inclusive, e 5
de agosto de 2020, inclusive.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 23 de julho de 2020, inclusive, e
29 de julho de 2020, inclusive, terminando em data que
antecederá em pelo menos 7 (sete) dias úteis a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding.

Período de Lock-up

Período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505,
conforme alterada: (i) controladores e/ou administradores da
Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como
seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes,
descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii)
controladores
e/ou
administradores
das
Instituições
Participantes da Oferta; (iii) empregados, operadores e demais
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prepostos das Instituições Participantes da Oferta, diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos
que prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta,
desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta, desde que diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro,
ascendentes, filhos menores ou colaterais das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos
de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas
vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros
que não sejam pessoas vinculadas.
Plano de Distribuição

Plano de distribuição das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
elaborado pelos Coordenadores da Oferta, com a expressa
anuência da Companhia, 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 e dos Coordenadores da
Oferta com clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica da Companhia e dos Coordenadores
da Oferta, observado que os Coordenadores da Oferta
assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco
de seus clientes, em conformidade com a Instrução CVM 539;
(ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o
recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta,
dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de
modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.

Prazo de Distribuição

Prazo para a distribuição das Ações que terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em 7 de agosto de 2020, nos termos do artigo 52 e 54A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
disponibilização Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data máxima
estimada para ocorrer em 03 de fevereiro de 2021, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.

39

Preço por Ação

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

Procedimento de

Bookbuilding

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, em consonância com o disposto 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,
até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto
aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas. A participação de, no mínimo, 60% (sessenta
por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até no
máximo 10% (dez por cento) 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 a seção “Fatores de Risco

Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de, no
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mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores
Institucionais, sendo até no máximo 10% (dez por
cento)
Investidores
Institucionais
que
sejam
considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a fixação
do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados
Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 83 deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
Ações como referência (incluindo operações de total return
swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas;
ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas
no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma
do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do
artigo 55 da Instrução CVM 400.
Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo
Farma Participações S.A.”, incluindo o Formulário de Referência
a ele anexo, bem como seus demais anexos.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição

Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo
Farma Participações S.A.”, incluindo o Formulário de Referência

a ele anexo, bem como seus demais anexos.
Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto, considerados em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais,
considerandos em conjunto.

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

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

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

Rateio do Segmento Private

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

Rateio Oferta de Varejo

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

Rateio Investidores de
Varejo Sem Alocação
Prioritária

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja igual
ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo
que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Sem Alocação
Prioritária, se houver, poderão 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.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
e pelo Coordenador Líder perante a CVM em 12 de junho de
2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia aprovação e
registro da CVM.

Lock-up

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”,
na página 71 deste Prospecto.
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Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas e Administradores, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma do Regulamento da Câmara
de Arbitragem, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, Administradores, e membros do Conselho Fiscal, em
especial, decorrentes das disposições contidas na Lei 6.385, de
07 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das
Sociedades por Ações, neste Estatuto Social, nas normas
editadas pelo CMN, BACEN e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais
em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.

Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, cada um de seus administradores e o acionista
controlador se comprometerão, perante os Coordenadores da
Oferta, a celebrar acordos de restrição à venda de Ações, por
meio dos quais, observadas determinadas exceções previstas
no Contrato de Colocação, concordarão em não emitir, ofertar,
vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar,
conceder qualquer opção de compra, fazer qualquer venda a
descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder
quaisquer direitos, direta ou indiretamente, pelo período de 180
(cento dias) dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer Ações de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários
conversíveis ou permutáveis por, ou que representem um
direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante
entrega de Ações, bem como derivativos nelas lastreados,
ressalvadas as Ações Suplementares, de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta ou que venham a adquirir
durante o Período de Lock-Up.
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses
descritas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, como
nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das Ações, após a conclusão da Oferta e o 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”, na página 82 deste Prospecto.
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Termo de Adesão

“Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de

Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de
Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.”, a ser celebrado pelos Coordenadores da
Oferta e pelas Instituições Consorciadas, representadas pela B3.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$3.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00,
aplicável aos Investidores de Varejo.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento, que deverá ser
sempre superior a R$1.000.000,00 e o valor máximo de pedido de
investimento de R$10.000.000,00, aplicável aos Investidores do
Segmento Private.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva

Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo e
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva do Segmento
Private, considerados em conjunto.

Valor Total da Oferta

R$ 439.185.585,30, considerando o Preço por Ação (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$635.209.751,61 (seiscentos e trinta
e cinco milhões, duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 27.066.637 (vinte e sete milhões,
sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor
nominal, já considerando o grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25
ações ordinárias para 1 ação ordinária, aprovado em Assembleia Geral realizada em 15 de julho de
2020 (“Grupamento de Ações”).
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), por deliberação do Conselho de Administração, que fixará
o preço e a quantidade de Ações a serem emitidas, bem como demais condições de
subscrição/integralização dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, já considerando o Grupamento de Ações, na data deste Prospecto e a previsão após a
conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)
(3)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor(R$)
27.066.637
635.209.751,61
27.066.637
635.209.751,61

Após à Oferta
Quantidade
Valor(R$) (2)(3)
50.602.842,00
1.074.395.336,91
50.602.842,00
1.074.395.336,91

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.
Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, já considerando o Grupamento de Ações, na data deste Prospecto e a previsão após a
conclusão da Oferta, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem considerar a
colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)
(3)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor(R$)
27.066.637
635.209.751,61
27.066.637
635.209.751,61

Após à Oferta
Quantidade
Valor(R$)(2)(3)
55.310.082,00
1.162.232.435,31
55.310.082,00
1.162.232.435,31

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.
Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, já considerando o Grupamento de Ações, na data deste Prospecto e a previsão após a
conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e considerando a
colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)
(3)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor(R$)
27.066.637
635.209.751,61
27.066.637
635.209.751,61

Após à Oferta
Quantidade
Valor(R$)(2)(3)
54.133.272,00
1.140.273.160,71
54.133.272,00
1.140.273.160,71

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.
Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, já considerando o Grupamento de Ações, na data deste Prospecto e a previsão após a
conclusão da Oferta, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Espécie
Ordinárias .................................
Total ......................................
(1)
(2)
(3)

Antes da Oferta(1)
Quantidade
Valor(R$)
27.066.637
635.209.751,61
27.066.637
635.209.751,61

Após à Oferta
Quantidade
Valor(R$)(2)(3)
58.840.512,00
1.228.110.259,11
58.840.512,00
1.228.110.259,11

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.
Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais Acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais
de Ações, pelos membros Administração, já considerando o Grupamento de Ações, na data deste
Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
Profarma .................................
Administradores ......................
Ações em Tesouraria ...............
Outros ....................................
Ações em Circulação ................
Total ....................................
(1)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
27.066.637
100,00
27.066.637
100,00

Composição Após à
Ações Ordinárias
27.066.637
0
0
0
23.536.205
50.602.842,00

Oferta
%
53,49
0,00
0,00
0,00
46,51
100,00

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e
sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
Profarma .................................
Administradores ......................
Ações em Tesouraria ...............
Outros ....................................
Ações em Circulação ................
Total ....................................
(1)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
27.066.637
100,00
27.066.637
100,00

Composição Após à
Ações Ordinárias
27.066.637
0
0
0
28.243.445
55.310.082,00

Oferta
%
48,94
0,00
0,00
0,00
51,06
100,00

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais
e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas
Profarma .................................
Administradores ......................
Ações em Tesouraria ...............
Outros ....................................
Ações em Circulação ................
Total ....................................
(1)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
27.066.637
100,00
27.066.637
100,00

Composição Após à
Ações Ordinárias
27.066.637
0
0
0
27.066.635
54.133.272,00

Oferta
%
50,00
0,00
0,00
0,00
50,00
100,00

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares:
Acionistas
Profarma .................................
Administradores ......................
Ações em Tesouraria ...............
Outros ....................................
Ações em Circulação ................
Total ....................................
(1)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
27.066.637
100,00
27.066.637
100,00

Composição Após à
Ações Ordinárias
27.066.637
0
0
0
31.773.875
58.840.512,00

Oferta
%
46,00
0,00
0,00
0,00
54,00
100,00

Considerando grupamento das ações ordinárias da Companhia, na proporção de 25 (vinte e cinco) para 1 (um) realizado em 15 de julho de 2020.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 359 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta

Descrição da Oferta
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, bem como com as
demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no
Regulamento do Novo Mercado da B3, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM. Não serão
realizados esforços de colocação das Ações no exterior.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares) poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da
Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou
seja, em até 4.707.240 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total de Ações inicialmente ofertado, ou seja, em até
3.530.430 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo
preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao
Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais serão destinadas,
exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização do preço das Ações. O Agente
Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação,
inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos
demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações seja tomada
em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da
fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares
não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
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Aprovações Societárias
A submissão do pedido de registro de companhia aberta categoria “A” perante a CVM foi aprovada
em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 3 de março de
2020, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” e no DOERJ em 14 de julho de 2020 e
será devidamente registrada perante a JUCERJA, e a reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia foi aprovada em sede de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em
15 de julho de 2020, cuja ata será publicada no jornal “Valor Econômico” e no DOERJ e
devidamente registrada perante a JUCERJA.
A aprovação da realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão
do direito de preferência do atual acionista da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações e do artigo 7º do Estatuto Social, seus termos e condições, foram
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de junho de
2020, cuja ata foi publicada no jornal “Valor Econômico” e no DOERJ em 14 de julho de 2020 e
será devidamente registrada perante a JUCERJA.
A fixação e justificativa do preço de emissão das novas ações ordinárias de emissão da Companhia,
e por extensão, do Preço por Ação e a aprovação e homologação do aumento do capital social da
Companhia serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e antes da disponibilização do Anúncio
de Início, cuja ata será devidamente registrada na JUCERJA, e publicada no jornal “Valor
Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOERJ no dia útil subsequente.
Preço por Ação
Estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa, podendo, no entanto, ser fixado
acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia
indicadas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do
item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como
parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) por Ação coletadas 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 será aferido de acordo com a realização do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não
participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos
do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um
terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de investimento automaticamente
canceladas. A participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores
Institucionais, sendo até no máximo 10% (dez por cento) 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 a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A

participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores Institucionais,
sendo até no máximo 10% (dez por cento) Investidores Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”, do Prospecto

Preliminar, na página 83 deste Prospecto.

Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i)
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II
da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, um montante de 23.536.205 Ações, representativas de, aproximadamente, 46,51%
do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares, um montante de até 28.243.445 Ações, representativas de,
aproximadamente, 51,06% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares, um montante de até 27.066.635 Ações, representativas de,
aproximadamente, 50,00% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta (considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares, um montante de até 31.773.875 Ações, representativas de, aproximadamente,
54,00% do capital social da Companhia, estarão em circulação no mercado.
Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Composição do Capital Social”, a partir da página 45 deste Prospecto.

49

Quantidade, Montante e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações a serem emitidas pela Companhia, o Preço por
Ação, o valor total das comissões a serem pagas pela Companhia aos Coordenadores da Oferta,
bem como dos recursos líquidos das comissões oriundos da Oferta (sem considerar as demais
despesas e tributos relativos à Oferta).
Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Companhia ...................................
Total .........................................

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

23.536.205,00
23.536.205,00

18,66
18,66

439.185.585,30
439.185.585,30

23.276.836,01
23.276.836,01

415.908.749,29
415.908.749,29

(1)
(2)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões, sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

Companhia ...................................
Total .........................................

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

28.243.445,00
28.243.445,00

18,66
18,66

527.022.683,70
527.022.683,70

27.932.202,22
27.932.202,22

499.090.481,48
499.090.481,48

(1)
(2)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

Companhia ...................................
Total .........................................

27.066.635,00
27.066.635,00

18,66
18,66

505.063.409,10
505.063.409,10

26.768.360,67
26.768.360,67

478.295.048,43
478.295.048,43

(1)
(2)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação(1)

(R$)

(R$)

(R$)

(R$)

Companhia ...................................
Total .........................................

31.773.875,00
31.773.875,00

18,66
18,66

592.900.507,50
592.900.507,50

31.423.726,88
31.423.726,88

561.476.780,62
561.476.780,62

(1)
(2)

Montante

Comissões

Recursos
Líquidos(2)

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Recursos líquidos de comissões e sem considerar a dedução das despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Custos de Distribuição
As taxas de registro da CVM, B3 e ANBIMA relativas à Oferta, as despesas com auditores,
advogados, consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas
pela Companhia. As comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas
aos Coordenadores da Oferta pela Companhia.
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Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, sem considerar a colocação integral das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

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

Valor(1)

% em
Relação
ao Valor
Total
da Oferta(5)

Valor por
Ação

1,060%
3,180%
1,060%
0,000%
5,300%
0,566%
0,072%
1,025%
0,004%
0,030%
0,569%
0,228%
1,928%
7,794%

0,20
0,59
0,20
0,00
0,99
0,11
0,01
0,19
0,00
0,01
0,11
0,04
0,36
1,45

(R$)
4.655.367,20
13.966.101,61
4.655.367,20
0,00
23.276.836,01
2.486.125,82
317.314,36
4.500.000,00
18.476,54
133.040,77
2.500.000,00
1.000.000,00
8.468.831,67
34.231.793,50

% em
Relação ao
Preço
por Ação(1)

(R$)
1,060%
3,180%
1,060%
0,000%
5,300%
0,566%
0,072%
1,025%
0,004%
0,030%
0,569%
0,228%
1,928%
7,794%

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:

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

Valor(1)

% em
Relação
ao Valor
Total
da Oferta(5)

Valor por
Ação

1,060%
3,180%
1,060%
0,000%
5,300%
0,566%
0,054%
0,759%
0,003%
0,022%
0,422%
0,169%
1,428%
7,294%

0,22
0,67
0,22
0,00
1,11
0,12
0,01
0,16
0,00
0,00
0,09
0,04
0,30
1,53

(R$)
6.284.745,37
18.854.236,14
6.284.745,37
0,00
31.423.726,88
3.356.269,67
317.314,36
4.500.000,00
18.476,54
133.040,77
2.500.000,00
1.000.000,00
8.468.831,67
43.248.828,22

% em
Relação ao
Preço
por Ação(1)

(R$)
1,192%
3,577%
1,192%
0,000%
5,962%
0,637%
0,060%
0,854%
0,004%
0,025%
0,474%
0,190%
1,607%
8,206%

Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e dos Coordenadores da Oferta.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com Assessoria Financeira, traduções, printer e outros.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

Não há outra remuneração devida pela Companhia às Instituições Participantes da Oferta (com
exceção aos Coordenadores da Oferta, com relação a ganhos decorrentes da atividade de
estabilização), exceto pela descrita acima, bem como não existe nenhum tipo de remuneração que
dependa do Preço por Ação.
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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.

12 de junho de 2020

2.

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.

16 de julho de 2020

3.

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

23 de julho de 2020

4.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

29 de julho de 2020

5.

Encerramento do Período de Reserva

5 de agosto de 2020

6.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Encerramento do Procedimento de Bookbuilding.
Fixação do Preço por Ação.
Assinatura do Contrato de Colocação e dos demais contratos relacionados à Oferta.

6 de agosto de 2020

7.

Concessão do registro da Oferta pela CVM.
Disponibilização do Anúncio de Início.
Disponibilização do Prospecto Definitivo.

7 de agosto de 2020

8.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

10 de agosto de 2020

9.

Data de Liquidação.

11 de agosto de 2020

10.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

8 de setembro de 2020

11.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.

11 de setembro de 2020

12.

Data limite para o fim do Lock-up Varejo.

22 de setembro de 2020

13.

Data limite para o fim do Lock-up Segmento Private.

5 de novembro de 2020

14.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.

3 de fevereiro de 2021

(1)

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

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais
somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do preenchimento do boletim de subscrição
após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de disponibilização de Aviso ao
Mercado nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, modificação, revogação ou
cancelamento da Oferta, consulte as seções “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da
Oferta”, “Informações Sobre a Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Inadequação da Oferta”, nas páginas 54, 66 e 71 deste
Prospecto, respectivamente.

52

Para informações sobre os prazos, condições e preço de revenda no caso de alienação das Ações
liquidadas pelos Coordenadores da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de
Liquidação, nos termos descritos no Contrato de Colocação, veja a seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 67 deste Prospecto.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow),
exclusivamente no Brasil, no período compreendido entre a data em que este Prospecto Preliminar
for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Regime de Distribuição
A colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) objeto da
Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação.
Após: (i) a disponibilização do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova disponibilização (com os
logotipos das Instituições Consorciadas); (ii) a disponibilização deste Prospecto Preliminar; (iii) o
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas; (iv) a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Colocação; (v) o
deferimento do pedido de registro da Companhia de emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM; (vi) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (vii) a disponibilização do
Anúncio de Início; e (viii) a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da
Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações Suplementares), em mercado de balcão não organizado, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de Colocação, em conformidade com o
disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária previsto no
Regulamento do Novo Mercado e as disposições deste Prospecto. Ainda, conforme disposto no
Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação
por parte dos Coordenadores da Oferta.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores
da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais”, a partir página 71 deste Prospecto, a partir da disponibilização do Anúncio de Início.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição da totalidade das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os
valores eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que
tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da data
da disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não

será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos
artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever a totalidade das Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no
âmbito da Oferta”, na página 83 deste Prospecto.

53

Plano Distribuição da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia, elaborarão um plano de
distribuição das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
Suplementares), 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 e dos
Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que os Coordenadores da Oferta
assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade
com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em
conformidade com o artigo 21 da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições
Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas
eventuais dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada, serão
consideradas Pessoas Vinculadas à Oferta os investidores que sejam: (i) controladores e/ou
administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º (segundo) grau; (ii)
controladores e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) empregados,
operadores e demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta diretamente envolvidos na
estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições Participantes
da Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (v) demais profissionais
que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da
Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições Participantes da Oferta, desde que
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro, ascendentes,
filhos menores ou colaterais das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e
fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros que não sejam Pessoas Vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400: (i)
para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as Ações
como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II
da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações
– A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge
podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 84 deste Prospecto.
Procedimento de Distribuição da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição 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 2 (duas) ofertas distintas, quais
sejam: (i) Oferta Não Institucional; e (ii) Oferta Institucional, conforme descritas adiante.
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I.

Oferta Não Institucional:

Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não
Institucionais observado o montante de, no mínimo, 15% (quinze por cento) e, a exclusivo critério
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 40% (quarenta por
cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores do Segmento Private, por meio da qual os investidores terão
seus Pedidos de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, desde que optem por se comprometer com o
Lock-up Segmento Private;
(b) uma oferta aos Investidores do Segmento Private que não se comprometerem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações que subscreverem durante o
período do Lock-up Segmento Private;
(c) uma oferta aos Investidores de Varejo, por meio da qual os investidores terão seus Pedidos
de Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), desde que optem por se comprometer com
o Lock-up Varejo; e
(d) uma oferta aos Investidores de Varejo que não se comprometerem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, a não dispor das Ações durante o período do Lock-up Varejo.
II. Oferta Institucional:
A Oferta Institucional será destinada aos
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta.

Investidores

Institucionais, e

será

realizada

Procedimento da Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de
Reserva, ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva, constantes deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos
de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade
total de Ações inicialmente ofertada, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de
Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva
cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade total
de Ações inicialmente ofertada.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 15% (quinze por cento) e, a
exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 40%
(quarenta por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares) será destinado à colocação pública para Investidores Não Institucionais
que realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso aplicável, de acordo com as condições
previstas neste Prospecto:
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I.

o montante de, no mínimo 5% (cinco por cento) e no máximo 10% (dez por cento), do total das
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será
destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private, sendo certo que:
(a) o montante de, no mínimo 4% (quatro por cento) e no máximo 9% (nove por cento), do
total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private
Lock-up sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até 4% (quatro por cento) do total
das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a
4% (quatro por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido,
nos termos do item (b) abaixo, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver
rateio. Caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a
Oferta do Segmento Private Lock-up, poderá haver a realocação das Ações remanescentes
da Oferta do Segmento Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up; e
(b) o montante de, no mínimo 1% (um por cento) e no máximo 6% (seis por cento), do total
das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), será destinado à colocação pública para Investidores do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária, sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até 1% (um por
cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii)
superior a 1% (um por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (considerando as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta do Segmento Private Lock-up tenha sido atendido, nos termos do
item (a) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

II.

(a)

o montante de, no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 30% (trinta por cento), do total das
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo conforme disposto a seguir,
observado que, caso não haja demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a
Oferta do Segmento Private Lock-up, o montante máximo da Oferta de Varejo poderá ser
aumentado diante da hipótese de realocação das Ações reservadas para a Oferta do Segmento
Private Lock-up:
o montante de, no mínimo 8% (oito por cento) e no máximo 28% (vinte e oito por cento),
do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinada à colocação publica para Investidores de Varejo Lock-up,
sendo certo que caso haja demanda: (i) de até 8% (oito por cento) do total das Ações
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 8% (oito por cento)
do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos do item (b)
abaixo, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio. Caso não haja
demanda suficiente para suprir a alocação mínima reservada para a Oferta do Segmento
Private Lock-up, o montante máximo da Oferta de Varejo Lock-up poderá ser aumentado
nos termos do item I(a) acima; e
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(b)

o montante de, no mínimo 2% (dois por cento) e no máximo 22% (vinte e dois por cento),
do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares) será destinado à colocação publica para os Investidores de Varejo Sem
Alocação Prioritária, sendo certo que caso haja demanda: (i) de até 2% (dois por cento) do
total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a
2 % (dois por cento) do total das Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta de Varejo Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (a)
acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos
Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
prioridade na alocação, 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 Relativos à Companhia” e “ Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 17 e 80 deste Prospecto,
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 (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de
débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada.
Procedimento da Oferta Não Institucional – Segmento Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores do Segmento Private a
participação na Oferta do Segmento Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com
uma única Instituição Consorciada, observado os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva
do Segmento Private por Investidor do Segmento Private.
Os Investidores do Segmento Private que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Os Investidores do Segmento Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, o procedimento abaixo:
(a)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o
caso, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta Não
Institucional deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto
nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do Pedido de Reserva;

(b)

os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private Lock-up, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva
que estão de acordo com o Lock-up Segmento Private, sob pena de serem considerados
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária e não participarem da Alocação
Segmento Private Lock-up;
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(c)

os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da
Oferta do Segmento Private, mas não possuem interesse em participar do Lock-up Segmento
Private, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser
considerados Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária;

(d)

os Investidores do Segmento Private 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 do Segmento Private, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;

(e)

as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo
investidor. Recomenda-se aos Investidores do Segmento Private interessados na realização de
Pedidos de Reserva que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar; (ii) 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; (iii) entrem em contato com a Instituição
Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o
caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os
procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de
Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada;

(f)

os Investidores do Segmento Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de
Reserva, sendo que os Investidores 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;

(g)

caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
será vedada a colocação de Ações aos Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos
de Reserva que forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;

(h)

caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Lock-up: (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Lock-up,
não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores do Segmento Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da
Oferta do Segmento Private Lock-up, se houver, poderão ser destinadas à Oferta de Varejo
Lock-up; ou (b) exceda o total máximo de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up,
será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento
Private Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados da Data de Liquidação;
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(i)

caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária: (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private
Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o total máximo Ações destinadas à Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso
haja Rateio Oferta Private Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;

(j)

até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor 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 do Segmento Private), 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;

(k)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor 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 na alínea (c)
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 do Segmento Private;

(l)

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 do Segmento
Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;

(m)

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 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 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 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do 5º
(quinto) dia útil subsequente à data da 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 disponibilização 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 disponibilização 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 do
Segmento Private está ciente de que os termos da Oferta foram alterados e de que tem
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conhecimento das novas condições. Caso o Investidor 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 do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor do Segmento Private já tenha efetuado o pagamento nos
termos da alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo
Pedido de Reserva; e
(n)

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

Lock-up Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private que indicarem em seu Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up Segmento Private e subscreverem Ações no âmbito da

Oferta Não Institucional não poderão, pelo prazo de 70 (setenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia, ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição
para a participação na Oferta Não Institucional, cada Investidor do Segmento Private, ao realizar seu
Pedido de Reserva, autorizará seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar
tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim.
Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do prazo de 70 (setenta) dias de Lock-up Segmento Private.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Segmento Private, e
tendo em vista a impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações

– Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se
comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo,
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 85 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta Não Institucional – Oferta de Varejo
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores de Varejo a participação na Oferta
de Varejo mediante o preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do
Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
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Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva,
o procedimento abaixo:
(a)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, cada um dos
Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta Não Institucional deverá realizar
Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto
pelo disposto nas alíneas (c), (e), (f), (h), (j) e (k) abaixo, observadas as condições do
Pedido de Reserva;

(b)

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

(c)

os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de
Varejo, mas não possuem interesse em participar do Lock-up Varejo, deverão,
necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que desejam ser considerados
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária;

(d)

os Investidores 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 de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;

(e)

as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor.
Recomenda-se aos Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva
que: (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva
especialmente os procedimentos relativos à prioridade na alocação, à liquidação da Oferta e
as informações constantes deste Prospecto; (ii) 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; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua
preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela
Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a
realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos
operacionais adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a
possibilidade de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada;

(f)

os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores 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;

(g)

caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente cancelados, com exceção àqueles Pedidos de Reserva que
forem realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;
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(h)

caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo
de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Lock-up, se houver, poderão ser
destinadas aos Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total máximo
de Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor
dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem qualquer remuneração juros, ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;

(i)

caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária: (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, se houver, poderão 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. Caso haja Rateio Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três)
dias úteis contados da Data de Liquidação;

(j)

até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor 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 de Varejo),
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;

(k)

até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor 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 na alínea (c) 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 de Varejo;

(l)

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 de Varejo
que tenha realizado Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no
Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento previsto na alínea (i) acima;
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(m)

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 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 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 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do
5º (quinto) dia útil subsequente à data da 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 disponibilização 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
disponibilização 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 de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor 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 de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos da
alínea (i) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo
Pedido de Reserva; e

(n)

caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao
respectivo Investidor de Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (i) acima, os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.

Lock-up Varejo. Os Investidores de Varejo que indicarem em seu Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Varejo e subscreverem Ações no âmbito da Oferta Não Institucional, não

poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de disponibilização do Anúncio
de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou
alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a sua
participação na Oferta Não Institucional, cada Investidor de Varejo, ao realizar seu Pedido de
Reserva, autorizará seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim.
Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de Lock-up Varejo.

Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Varejo, e tendo em vista a
impossibilidade das Ações serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os

Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a
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observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de
forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações”, na página 85 deste Prospecto.
Procedimento da Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos deste Prospecto, as Ações remanescentes
da Oferta serão destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento. Cada Investidor
Institucional interessado em participar da Oferta Institucional deverá assumir a obrigação de
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta Institucional, para então
apresentar suas intenções de investimento, em valor financeiro, durante o Procedimento de
Bookbuilding, de acordo com as seguintes condições:
(a) 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 e dos
Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado,
melhor atendam ao objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por
Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da
Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional;
(b) até as 16h00 do 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização
do Anúncio de Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio do seu
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou fax, sobre a Data de
Liquidação, a quantidade de Ações alocada e o valor do respectivo investimento;
(c) a entrega das Ações alocadas deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, do
valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada ao
Investidor Institucional, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
A subscrição das Ações será formalizada mediante o preenchimento e assinatura de boletim de
subscrição, cujo modelo final foi previamente apresentado à CVM e que informa o Investidor
Institucional sobre o procedimento para a entrega das Ações alocadas. Não serão realizados
esforços de colocação das Ações no exterior;
(d) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos as intenções de investimento serão canceladas e o
Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento comunicará ao
respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Institucional já tenha
efetuado o pagamento nos termos da alínea (c) acima, os valores depositados serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for
o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta; e
(e) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
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Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda
superior em 1/3 (um terço) à quantidade total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a colocação de Ações junto
aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções
de investimento automaticamente canceladas.
A participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores
Institucionais, sendo até no máximo 10% (dez por cento) 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 a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A

participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores Institucionais,
sendo até no máximo 10% (dez por cento) Investidores Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das
ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário””, na página 83
deste Prospecto.

Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de disponibilização do Anúncio de Início, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM
400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento, limitado ao prazo
máximo de 6 (seis) meses, contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. 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 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da
Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será anunciada mediante a disponibilização do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia 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 inicialmente ofertadas (considerando as Ações
Adicionais mas sem considerar as Ações Suplementares), 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.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de
Liquidação”, na página 67 deste Prospecto.
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O Contrato de Colocação estabelecerá que a obrigação dos Coordenadores da Oferta de efetuar o
pagamento pelas Ações estará sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos
relevantes na Companhia e em seus negócios, a execução de certos procedimentos pelos auditores
independentes da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das Ações pela
Companhia e pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação, a Companhia assumirá a obrigação de indenizar os
Coordenadores da Oferta em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto aos
Coordenadores da Oferta e à CVM, a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos
endereços indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 71
deste Prospecto.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto e
do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Não
Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM
400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv)
o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando um preço
por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa Indicativa,
sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor mínimo da
Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do OfícioCircular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seus respectivos Pedidos
de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação a ser disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes
deste Prospecto, mesmos meios utilizados para disponibilização do Aviso ao Mercado e do Anúncio
de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM
400, ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as
Instituições Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento 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 16h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for
disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da
comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência
do Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva
será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento
do valor total de seu investimento nos termos deste Prospecto.
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Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos desse Prospecto 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 3 (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, todos os Pedidos de Reserva serão
automaticamente cancelados, e cada uma das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos
de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o
que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto, 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 3
(três) dias úteis contados do recebimento pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos
eventos acima referidos.
Informações sobre a 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 financeiramente as Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas, 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 concluído o Procedimento de Bookbuilding,
concedido o registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação, disponibilizado o
Prospecto Definitivo e divulgado o Anúncio de Início.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto de
Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas por investidores não sejam totalmente liquidadas por
estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, subscreverá e liquidará, na Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o
limite individual da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de
forma individual e não solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme
de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e
multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas, no
Brasil, por investidores e por esses liquidadas no mercado, multiplicada pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do
Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de
Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações 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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Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Coordenador Líder ....................................................................
BB investimentos ......................................................................
Total ...................................................................................
(1)

(%)
20.005.774,00
3.530.431,00
23.536.205,00

85,00
15,00
100,00

Sem considerar as Ações Adicionais.

Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Coordenador Líder ....................................................................
BB investimentos ......................................................................
Total ...................................................................................
(1)

Percentual

Percentual

(%)
24.006.928,00
4.236.517,00
28.243.445,00

85,00
15,00
100,00

Considerando as Ações Adicionais.

As proporções previstas na tabela acima poderão ser realocadas de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
Estabilização de Preços das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação aos Coordenadores da Oferta,
poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, dentro de até 30 (trinta) dias contados da data
de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da
CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora de realizar operações
bursáteis e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e
a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das Ações no âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em
todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, nos endereços indicados
na seção “Informações sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 71 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia a contratação de instituição para desenvolver atividades
de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de
2003, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na Carta-Convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo,
sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao
período de silêncio, condições de negociação com as Ações (considerando as Ações Adicionais), 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 (considerando as Ações Adicionais) no âmbito da Oferta, sendo
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canceladas todas as ordens de investimento, Pedidos de Reserva e boletins de subscrição 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 (considerando as
Ações Adicionais), no prazo máximo de até 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária
e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota
majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos, perdas, incluindo lucros cessantes, danos e
prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com
publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por
investidores por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros,
inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e
isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios,
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer
perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 (seis) meses contados
da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas
de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os
Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados
aos investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de Reserva e boletins de
subscrição cancelados por força do descredenciamento da Instituição Consorciada. A Instituição
Consorciada deverá comunicar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha
recebido ordem de investimento, Pedido de Reserva e boletins de subscrição, no prazo máximo de 3
(três) dias úteis, a contar da data de divulgação de seu descredenciamento.
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no
Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(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 capital social da Companhia, 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);
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(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de
aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelo(s) acionista(s) controlador(es)
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 justo, 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. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, a partir da página 359 deste Prospecto.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia às práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo Mercado da
B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de
governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem observadas pela
Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado
que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
As Ações passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente
à disponibilização do Anúncio de Início sob o código “DMVF3”.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 359 deste Prospecto. Para informações
adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto, 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 (Lock-up)
A Companhia, cada um de seus administradores e o acionista controlador se comprometerão,
perante os Coordenadores da Oferta, a celebrar Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais,
observadas determinadas exceções previstas no Contrato de Colocação, concordarão em não
emitir, ofertar, vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar, conceder qualquer opção de
compra, fazer qualquer venda a descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder quaisquer
direitos, direta ou indiretamente, pelo Período de Lock-up, quaisquer Ações de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante entrega de Ações,
bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares, de que sejam
titulares imediatamente após a Oferta ou que venham a adquirir durante o Período de Lock-Up.
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses descritas no artigo 48, inciso II, da
Instrução CVM 400, como nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up.
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A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das Ações poderá
prejudicar o valor de negociação das Ações.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações,
após a conclusão da Oferta e 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”, na página 82 deste Prospecto.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é o Banco Bradesco 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 em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria
de investidor que esteja proibida por lei de adquirir ações ou, com relação à qual o investimento em
ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações Adicionais
A subscrição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, nas
páginas 80 e 17 deste Prospecto, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 359,
antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados
nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à
liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a
Companhia está exposta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e
do Formulário de Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
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Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais
sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização deste Aviso ao Mercado, aos
seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e/ou das demais Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3,
conforme abaixo indicados:
Companhia
d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
Avenida Ayrton Senna, 2150, bloco N, sala 306, Barra da Tijuca
CEP 022.775-003, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Marcus Vinicius P. H. Santos
Tel.: +55 (21) 4009-0270
http://ri.d1000varejofarma.com.br//ri (neste website, clicar em “Documentos CVM”).
Coordenadores da Oferta
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALOS MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º andar, Leblon
CEP 22440-032, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (21) 3265-3700
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
BB-Banco de Investimento S.A.
Rua Senador Dantas, 105, 37º andar
CEP 20031-923 – Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. João Carlos dos Santos Telles
Tel.: + 55 (21) 3808-3625
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em ”Ofertas em Andamento”, acessar “Ações
Ordinárias da d1000 Varejo Farma Participações S.A.” e, depois, clicar em “Leia o Prospecto Preliminar”)
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, CEP 20159-900, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 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 “Primárias”, clicar no item
“Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial
(IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente ao “d1000 Varejo Farma Participações S.A.” e,
posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertas-emandamento/, clicar em clicar em “d1000 Varejo Farma Participações S.A.” e, posteriormente,
acessar “Prospecto Preliminar”).
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Links para 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, DOS COORDENADORES DA OFERTA
E/OU DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA INDICADAS ABAIXO.

Companhia
d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
http://ri.d1000varejofarma.com.br//ri (neste website, clicar em “Documentos CVM”).

Coordenadores da Oferta
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALOS MOBILIÁRIOS S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, no item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.” e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”).
BB-Banco de Investimento S.A.
http://www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em “Ofertas em Andamento”, acessar
“Ações Ordinárias da d1000 Varejo Farma Participações S.A” e, depois, clicar nos links disponíveis
dos avisos e anúncios da Oferta)

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).
A Companhia e os Coordenadores da Oferta não realizarão nenhum registro da Oferta ou
das Ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro país, exceto no Brasil, e não serão realizados esforços de colocação das Ações no
exterior. Portanto, qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida,
divulgada, distribuída ou disseminada em qualquer outro país, exceto o Brasil.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e
a Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações
constantes deste Prospecto, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES”, NAS PÁGINAS 17 E 80 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, A PARTIR DA
PÁGINA 359 DESTE PROSPECTO PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 12 de junho de 2020.
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O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor
Não Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações
requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos
negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus
advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem
necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento
em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão
sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico
do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe
ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever 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
A XP Investimentos foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul,
Brasil, como um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em
bolsa de valores e oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e
ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos anos
seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um passo e
inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado financeiro, com
uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única para o investidor. O
modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais, validando a tese de
investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.
Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP
Investments, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP adquiriu a
Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos,
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).
Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e
sempre mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP Investimentos investe de
forma relevante no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz
necessário para que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim
alternativas interessantes de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no
mercado de investimentos brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e
investidores. Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%,
avaliando a XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em setembro
de 2019, o Grupo XP atingiu mais de 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) clientes ativos e mais
de 5.900 (cinco mil e novecentos) agentes autônomos e R$350 (trezentos e cinquenta) bilhões de
reais de ativos sob custódia. Em dezembro de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de ações
na Nasdaq, sendo avaliada em mais de US$14 bilhões.
Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação:
(i) corretora de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para
clientes pessoa física e jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso,
possui uma plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de 150
gestores; (ii) asset management, com R$37 (trinta e sete) bilhões de reais sob gestão, e que via XP
Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda variável e fundos de
investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio completo de serviços e
soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.

Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como coordenador.
Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP Investimentos foi líder na emissão de Certificado de
Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de
Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de
participação sobre o volume total emitido.
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Em renda variável, a XP Investimentos oferece serviços para estruturação de ofertas públicas
primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o
apoio de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de
uma equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP
atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets, atuando como assessora do Grupo CB
na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via Varejo; e
coordenando as ofertas de follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no follow-on da Movida no valor
de R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO da Vivara no valor
de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1.627 milhões de
reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela Commercial
Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões; no follow-on de
Unidas no valor de R$1.837 milhões; follow-on da Ânima no valor de R$1.100 milhões; follow-on da
Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões e
IPO da Priner no valor de R$173 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder
em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%,
53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP
Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação,
execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
BB Investimentos
O Banco do Brasil, sociedade controladora do BB Investimentos, em seus mais de 200 anos de
existência, acumulou experiências e pioneirismos, participando do desenvolvimento econômico do
Brasil. Sua marca é uma das mais conhecidas no país, ocupando desde 1992 a primeira colocação
na categoria “Bancos” do Prêmio Top of Mind 2019, do Instituto Data Folha, integra pela 15ª vez o
índice de sustentabilidade empresarial ISE da B3 e desde 2019 na carteira Dow Jones Susteinability
index na carteira World e listado entre as 100 corporações mais sustentáveis do mundo pelo Global
100 estando em 1º lugar entre as empresas brasileiras em 2020.
No Resultado do 1º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$ 1,5 trilhão
de ativos totais e presença em 99,9% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92,7
mil funcionários, distribuídos entre 3.695 agências, 15 países e 13,2 mil postos de atendimento.
Com objetivo de oferecer soluções diferenciadas e fortalecer o vínculo com as empresas brasileiras,
o Banco do Brasil criou o BB Investimentos, subsidiária integral para atuação no mercado de
capitais brasileiro. No exterior, o Conglomerado BB atua ainda por meio da Banco do Brasil
Securities LLC (Nova Iorque), BB Securities Ltd. (Londres) e BB Securities Asia Pte Ltd. (Cingapura),
com foco em investidores institucionais e de varejo.
O BB Investimentos presta assessoria a seus clientes para a captação de recursos, por meio da
coordenação, colocação e distribuição de ativos nos mercados de renda fixa e variável, como ações,
debêntures, notas promissórias, Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC),
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI),
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundos de Investimento Imobiliários (FII) e
bonds. Oferece ainda soluções para financiamento via project finance e transações estratégicas em
fusões, aquisições e private equity.
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No mercado doméstico de renda fixa, o BB Investimentos participou de 11 emissões, que
totalizaram o valor de R$ 895,7 milhões e 14,10% de market share, encerrando o período em 6º
lugar no Ranking ANBIMA de Renda Fixa Consolidado no 1T/2020, em 2019 coordenou emissões
que totalizaram o valor de R$ 88,5 bilhões, encerrando o período em 4º lugar no Ranking ANBIMA
de Renda Fixa Consolidado daquele ano.
No mercado externo, o BB Investimentos participou da emissão de US$ 117,6 milhões, conforme
Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & Privado do 1T/2020, em 2019 o BB
Investimentos participou da emissão de US$ 7,9 bilhões, lhe conferindo o 3º lugar no Ranking
ANBIMA de Emissões Externas – Volume total de negócios, até dezembro de 2019.
No mercado de renda variável, o BB Investimentos atuou como coordenador dos IPOs de Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy e CPFL Renováveis, e como coordenador líder no IPO de BB
Seguridade, que lhe conferiu o prêmio Latin Finance Deals of the Year 2013, pela realização da
maior oferta inicial de ações do mundo daquele ano, no valor de R$ 11.47 bilhões. Em 2014, o BB
Investimentos atuou como coordenador do follow-on de Oi e do IPO da Ourofino Saúde Animal.
No ano de 2015 participou como coordenador do follow-on da Gerdau e, em 2016, como
coordenador do follow-on da Rumo Logística. Em 2017, atuou como coordenador dos follow-ons da
Azul, CCR, Lojas Americanas e Magazine Luiza, além dos IPOs de Azul, BR Distribuidora, IRB-Brasil,
Movida, Nexa Resources. Em 2018, participou do IPO de Banco Inter e follow-on da Unidas.
Em 2019, o BB Investimentos atuou como coordenador líder do IPO da Neoenergia e como
coordenador no IPO da Centauro, encerrando o período com 10,3% de market share e em 4º lugar
no Ranking ANBIMA de Ofertas Iniciais. Já em ofertas subsequentes, o BB Investimentos atuou
como coordenador líder no follow-on de IRB, bem como coordenador nas operações de follow-on
de BTG, IRB, Light e Movida e no ano de 2020 participou do IPO de Moura Dubeux, Estapar e BRZ
Infraportos, além dos follow-ons de Minerva, Petrobrás e Via Varejo.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES
DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não mantém relacionamento comercial
relevante com a Companhia.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participou de (i)
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; ou (ii)
operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo o grupo
econômico da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade 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 Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias de emissão da Companhia) de emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii)
realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
poderão adquirir Ações conforme 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. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista
na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de
interesses referente à atuação da XP Investimentos como coordenador líder na Oferta. Ainda, a
Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o BB Investimentos e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico possui o seguinte relacionamento com a Companhia e
demais sociedades de seu grupo econômico, mantém serviços bancários como conta corrente,
solução em serviços de pagamentos e cobrança diversos, recebimento de cartões Cielo, pagamento
de benefícios de Alelo Alimentação e Refeição, além de plano BB Dental.
A Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BB
Investimentos no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes. O
BB Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações de
emissão da Companhia como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão
influenciar a demanda e os preços das ações da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial
durante Oferta.
Não estão descritas nesta seção operações e/ou serviços cujo seu encerramento/liquidação tenha
ocorrido anteriormente a data deste prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pela Companhia ao BB Investimentos e/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 BB Investimentos poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que, exceto pelo acima informado, não há qualquer conflito de interesse em
relação à atuação do BB Investimentos 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 BB Investimentos 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 relativos à Companhia” a partir da
página 17 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo
este Prospecto a partir da página 359, as informações trimestrais e respectivas notas explicativas,
anexas este Prospecto a partir da página 173, respectivamente, e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas, anexas este Prospecto a partir da página 173, respectivamente.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos, dos fatores
de risco mencionados abaixo e por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado
das Ações pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas Ações. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhes afetar de
maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou que
atualmente consideram irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas
e/ou o preço de mercado das ações 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 da Companhia, a partir de página 359 deste Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o
mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus (COVID19), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a MERS e a SARS, podem ter um
impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia
mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em 11 de março de
2020, a OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos países membros
estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados.
Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de
pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do
vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas,
os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais
de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de
consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no preço de
matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso
relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.

Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias de emissão da Companhia poderá
não se desenvolver. A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores
mobiliários poderão limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender
as Ações pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve,
com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições políticas e
econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Como exemplo, em 31
de dezembro de 2019, a B3 apresentou uma capitalização bursátil de, aproximadamente, R$4,8
trilhões, com um volume diário de negociação de R$11,5 bilhões bilhões durante o ano de 2018. O
mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais
ações negociadas na B3 representam, aproximadamente, 47% da capitalização de mercado da B3
em 31 de dezembro de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de
mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de dezembro de 2018 e um volume diário
médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2018.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião
desejados, o que poderá ter efeito substancialmente adverso no preço das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações pode ser
negativamente impactado.

Riscos relacionados à situação da economia global e brasileiras poderão afetar a
percepção do risco no Brasil e em outros países, especialmente nos mercados
emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por
meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos,
países membros da União Europeia e de economias emergentes. Embora a conjuntura econômica
desses países seja significativamente diferente da conjuntura econômica do Brasil, a reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos Estados Unidos, na
União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos investidores nos valores
mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros dos
Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer aumento nas
taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a liquidez global e
o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias
brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor
por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela
Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem como poderá
afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em
termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia.

A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das Ações,
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.
A Companhia, cada um de seus administradores e o acionista controlador se comprometerão,
perante os Coordenadores da Oferta, a celebrar Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais,
observadas determinadas exceções previstas no Contrato de Colocação, concordarão em não
emitir, ofertar, vender, celebrar contrato venda, empenhar, emprestar, conceder qualquer opção de
compra, fazer qualquer venda a descoberto ou de qualquer forma alienar ou conceder quaisquer
direitos, direta ou indiretamente, pelo Período de Lock-up, quaisquer Ações de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber Ações, ou que admitam pagamento mediante entrega de Ações,
bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares, de que sejam
titulares imediatamente após a Oferta ou que venham a adquirir durante o Período de Lock-Up.
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses descritas no artigo 48, inciso II, da
Instrução CVM 400, como nas hipóteses descritas nos Instrumentos de Lock-up.
Após tais restrições terem se extinguido, as Ações e detidas pela Companhia e cada um de seus
Administradores, estarão disponíveis para venda no mercado. A venda ou a percepção de uma
possível venda de um volume substancial das Ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de
Restrição à Venda de Ações (Lock-up)”, na página 70 deste Prospecto.

A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de
valores mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição
da participação do investidor.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de
emissão pública ou privada de Ações ou valores mobiliários conversíveis em Ações ou permutáveis
por elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado
das Ações e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.
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A participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores
Institucionais, sendo até no máximo 10% (dez por cento) 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.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento,
até o limite máximo de 10% (dez por cento) do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), não será permitida a
colocação de Ações junto aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
ordens ou intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) dos Investidores Institucionais, sendo até
no máximo 10% (dez por cento) 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 ou não Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.

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

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

Investidores que subscreverem Ações poderão sofrer diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação ordinárias das
ações ordinárias emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta
diluição, em caso de liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio
da Oferta poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
adquirir as Ações na Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página
90 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 (considerando as Ações
Adicionais), com o consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva feitos
perante as Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no Termo de Adesão, na Carta-Convite ou em
qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta
previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas
previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio,
condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da
Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos
Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis
pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em
questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar
imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais
participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, eventualmente
incidentes. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma
de Conduta”, na página 68 deste Prospecto.

A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge), tendo as Ações como referência (incluindo operações de total
return swap) contratadas com terceiros, conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM 400,
e tais investimentos não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para
os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações.
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Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada pelo Acionista Controlador,
cujo interesse pode diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, o Acionista Controlador continuará sendo 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.

Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas
sobre a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar
questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo este Prospecto, passarão a ser de conhecimento público após a
realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste momento e até a
disponibilização do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda,
contendo certos dados que não constam deste Prospecto ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por parte
da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até a disponibilização do Anúncio de
Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram
fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam deste Prospecto ou do
Formulário de Referência, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão questionar o conteúdo
de tais matérias, o que poderá afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos
potenciais investidores podendo resultar, ainda, a exclusivo critério da CVM, na suspensão da
Oferta, com a consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.

Os Investidores do Segmento Private Lock-up e os Investidores de Varejo Lock-up que
se comprometerem a observar o Lock-up Segmento Private e o Lock-up Varejo,
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private Lock-up e os Investidores de Varejo Lock-up devem se
comprometer, observadas as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme
aplicável, durante o período de 70 (setenta) dias e 45 (quarenta e cinco) dias, respectivamente,
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 ordinárias de emissão da Companhia venha a cair
e/ou os Investidores do Segmento Private Lock-up e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Segmento Private
e/ou período de Lock-up Varejo aplicáveis, e tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta
Não Institucional serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas,
de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão de aproximadamente: (i) R$404,9 mil,
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, sem
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes; e (ii) R$549,6 mil,
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
A Companhia pretende investir os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta na/para:
(i) amortização de sua dívida; (ii) abertura de novas lojas; e (iii) reforço de capital de giro.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, na proporção indicada abaixo sem
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes:
Percentual dos
Recursos líquidos

Destinação
Amortização de Dívidas(3) .............................................
Abertura de Novas Lojas(4) ...........................................
Reforço de Capital de Giro(5) .........................................

50%
30%
20%
100%

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

Valor estimado
líquido (em R$ milhares)(1)(2)
202.476,90
121.486,14
80.990,76
404.953,79

Com base no Preço por Ação de R$18,66, 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 “Amortização de Dívidas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Abertura de Novas Lojas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Reforço de Capital de Giro”, abaixo.

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretender dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, na proporção indicada abaixo
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes:
Percentual dos
Recursos líquidos

Destinação
Amortização de Dívidas(3) .............................................
Abertura de Novas Lojas(4) ...........................................
Reforço de Capital de Giro(5) .........................................

50%
30%
20%
100%

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

Valor estimado
líquido (em R$ milhares)(1)(2)
274.825,84
164.895,50
109.930,34
549.651,68

Com base no Preço por Ação de R$18,66, 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 “Amortização de Dívidas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Abertura de Novas Lojas”, abaixo.
Para informações adicionais sobre como os recursos serão utilizados, veja o item “Reforço de Capital de Giro”, abaixo.
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Amortização de Dívidas
O percentual de 50% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$202,4 mil (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementes), será destinado para a amortização de
dívidas da Companhia e suas Controladas, conforme disposto na tabela abaixo:
Credor
Banco Itau S.A. ......................
Banco Santander (Brasil) S.A. ..
Banco Safra S.A. .....................
Banco ABC Brasil S.A. .............
Banco Bradesco S.A. ...............
Banco Itau S.A. ......................
Banco Itau S.A. ......................
Banco Itau S.A. ......................
Banco ABC Brasil S.A. .............
Banco ABC Brasil S.A. .............
Banco ABC Brasil S.A. .............
Banco Bradesco S.A. ...............
Banco BOCOM BBM S.A. .........
Banco Bradesco S.A. ...............
Santander ..............................
Banco BOCOM BBM S.A. .........
Banco Safra S.A. .....................
Banco Safra S.A. .....................
Banco BOCOM BBM S.A. .........
Banco Safra S.A. .....................
Banco Santander (Brasil) S.A. ..
Banco Santander (Brasil) S.A. ..
Banco Santander (Brasil) S.A. ..
Banco Bradesco S.A. ...............
Banco Itau S.A. ......................
Banco Itau S.A. ......................
Banco Safra S.A. .....................
Banco Safra S.A. .....................
Banco Santander (Brasil) S.A. ..
China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S.A. .....
China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S.A. .....
China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S.A. .....
China Construction Bank
(Brasil) Banco Múltiplo S.A. .....
Total ...................................

Saldo

Taxa

Vencimento

5.000.000
6.000.000
8.200.000
3.333.334
18.374.174
6.000.000
7.500.000
5.000.000
15.000.000
8.000.000
2.333.333
9.000.000
1.250.000
10.000.000
1.600.000
3.750.000
2.425.000
3.000.000
2.000.000
1.499.614
2.500.000
3.250.000
3.250.000
7.408.800
3.200.047
8.000.000
3.250.000
1.700.000
3.000.000

CDI + 1,90% a.a.
CDI + 2,32% a.a.
CDI + 1,84%
145% CDI
CDI + 1,90% a.a.
CDI + 1,95% a.a.
CDI + 2,90% a.a.
CDI +4,50% a.a.
CDI + 4,90%
CDI + 4,90% a.a.
CDI + 2,85% a.a.
CDI+5,00%
CDI + 2,18% a.a.
CDI+ 5,00% a.a.
CDI + 2,75% a.a.
CDI + 2,03% a.a.
CDI + 2,75% a.a.
CDI + 2,85% a.a.
CDI + 2,51% a.a.
CDI + 2,84% a.a.
CDI + 2,58% a.a.
CDI + 2,58% a.a.
CDI + 2,43% a.a.
134% CDI
CDI + 2,70% a.a.
CDI + 2,92% a.a.
CDI + 3,10% a.a.
CDI + 3,30% a.a.
CDI + 2,00% a.a.

07/08/2020
07/08/2020
14/08/2020
17/08/2020
17/08/2020
08/09/2020
16/09/2020
16/09/2020
27/10/2020
27/10/2020
03/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
09/11/2020
14/12/2020
11/01/2021
17/02/2021
01/03/2021
15/03/2021
19/04/2021
19/04/2021
14/05/2021
21/05/2021
24/05/2021
11/06/2021
07/07/2021
09/09/2021
29/11/2021

5.100.767
6.134.233
8.354.377
3.407.912
18.725.517
6.095.000
7.629.883
5.105.328
15.003.260
8.001.739
2.347.757
9.090.602
1.258.946
10.100.669
1.619.364
3.757.831
3.819.185
2.704.593
2.009.301
1.651.925
2.524.861
3.282.319
3.269.913
7.433.565
3.216.326
8.020.568
3.324.503
1.972.425
3.007.955

8.000.000

CDI + 3,10% a.a.

14/01/2022

8.095.896

8.000.000

CDI+ 3,10% a.a.

28/01/2022

8.080.659

8.000.000

CDI + 3,10% a.a.

14/01/2022

8.095.896

8.000.000

CDI+ 3,10% a.a.

28/01/2022

8.080.659
190.323.733

(em R$)

Valor a ser pago

(em R$)

Ainda, as seguintes dívidas dispostas na tabela acima foram incorridas a partir de 2019 e os recursos
obtidos das mesmas foram utilizados pela Companhia, incluindo suas Controladas, para amortização das
demais dívidas em vigor e reforço de capital de giro: (i) empréstimo com o Banco Safra S.A., com taxa de
juros de 100% do CDI + 2,75% a.a. e vencimento previsto para 11/01/2021; (ii) empréstimo com o
Banco Safra S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 2,85% a.a. e vencimento previsto para
17/02/2021; (iii) empréstimo com o Banco Safra S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 2,84% a.a. e
vencimento previsto para 15/03/2021; (iv) empréstimos com o Banco Santander (Brasil) S.A., com taxa de
juros de 100% do CDI + 2,58% a.a. e vencimentos previstos para 19/04/2021; (v) empréstimo com o
Banco Santander (Brasil) S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 2,43% a.a. e vencimento previsto
para 14/05/2021; (vi) empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A., com taxa de juros de 100% do
CDI + 2,00% a.a. e vencimento previsto para 29/11/2021; (vii) empréstimo com o China Construction
Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 3,10% a.a. e vencimento previsto
para 28/01/2022; (viii) empréstimo com o China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A., com taxa
de juros de 100% do CDI + 3,10% a.a. e vencimento previsto para 14/01/2022; (ix) empréstimo com o
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Banco Itaú S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 1,90% a.a. e vencimento previsto para
07/08/2021; (x) empréstimo com o Banco Santander (Brasil) S.A., com taxa de juros de 100% do CDI +
2,32% a.a. e vencimento previsto para 07/08/2020; (xi) empréstimo com o Banco Safra S.A., com taxa de
juros de 100% do CDI + 1,84% a.a. e vencimento previsto para 14/08/2020; (xii) empréstimo com o
Banco Bradesco S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 1,90% a.a. e vencimento previsto para
17/08/2021; (xiii) empréstimo com o Banco Itaú S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 1,95% a.a. e
vencimento previsto para 08/09/2020; (xiv) empréstimo com o Banco Itaú S.A., com taxa de juros de
100% do CDI + 1,95% a.a. e vencimento previsto para 08/09/2020; (xv) empréstimo com o Banco Itaú
S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 4,50% a.a. e vencimento previsto para 16/09/2020; (xvi)
empréstimos com o Banco ABC Brasil S.A., com taxa de juros de 100% do CDI + 4,90% a.a. e
vencimentos previstos para 27/10/2020; e (xvii) empréstimos com o Banco Bradesco S.A., com taxa de
juros de 100% do CDI + 5,00% a.a. e vencimentos previstos para 09/11/2020.
Para mais informações, veja o item 10.1(f) do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a
partir da página 359 deste Prospecto.

Abertura de Novas Lojas
O percentual de 30% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$121,4 mil (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementes), será destinado para a abertura de lojas
nos próximos anos.

Reforço de Capital de Giro
O percentual de 20% dos recursos líquidos provenientes da Oferta, equivalente a R$80,9 mil (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementes), será destinado para reforço de capital de
giro da Companhia.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$18,66, que é ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de: (i) R$23,5 mil nos
recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das comissões e das despesas devidas
pela Companhia no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
das Ações Suplementes; e (ii) R$31,7 mil nos recursos líquidos provenientes da Oferta, após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, considerando
a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes. O Preço por Ação será definido
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A destinação dos recursos da Oferta será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que
a Companhia atua, bem como por outros fatores que não se pode antecipar. Mudanças nas condições
de mercado podem obrigar a Companhia a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando
de sua efetiva utilização, visando ao melhor interesse da Companhia e de seus acionistas. Enquanto
as aquisições acima descritas não forem realizadas, os recursos captados na Oferta poderão ser
investidos em aplicações financeiras de baixo risco visando a preservação do capital.
Caso os recursos provenientes da Oferta não sejam suficientes para custear a “Destinação de
Recursos” acima descrita, a Companhia poderá buscar recursos adicionais, inclusive por meio de:
(i) contratação de empréstimos ou financiamentos; (ii) emissão de títulos e valores mobiliários
representativos de dívida ou de ações mediante a realização de oferta privada e/ou de outra oferta
pública; e/ou (iii) emissão de ações para o pagamento parcial ou integral de potenciais aquisições.
A forma de obtenção desses recursos será definida pela Companhia à época da respectiva
captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta na situação patrimonial da
Companhia, veja a seção “Capitalização”, a partir da página 89 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos (passivos circulante e não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia em 31 de
março de 2020, indicando a: (i) situação real em 31 de março; e (ii) posição ajustada considerando o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em aproximadamente R$404.954 mil,
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no
Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da Faixa Indicativa e o pagamento de empréstimos e
financiamentos (passivos circulante) no montante de R$141.734 mil e empréstimos e financiamentos
(passivos não circulante) no montante de R$60.743 mil, totalizando o montante de R$202.477 mil
conforme destinação de recursos estabelecida na seção “Destinação de Recursos”, sem considerar a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes; e (iii) posição ajustada considerando o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em aproximadamente R$549.652 mil,
após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no
Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da Faixa Indicativa e o pagamento de empréstimos e
financiamentos (passivos circulante) no montante de R$192.378 mil e empréstimos e financiamentos
(passivo não circulante) no montante de R$82.448 mil, totalizando o montante de R$274.826 mil
conforme destinação de recursos estabelecida na seção “Destinação de Recursos”, considerando a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes.
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 informações trimestrais consolidadas relativas ao período
findo em 31 de março de 2020, as quais se encontram anexas a este Prospecto.

Real

(em milhares de R$)

(em milhares de R$)

(em milhares de R$)

218.555
100.424
459.755
778.734

76.821
39.681
864.709
981.211

26.177
17.976
1.009.407
1.053.560

Empréstimos e Financiamentos (passivos circulante) .......
Empréstimos e Financiamentos (passivos não circulante) .....
Patrimônio Líquido..................................................
Capitalização Total(3)...............................................
(1)

(2)

(3)

Em 31 de março de 2020
Ajustado PósAjustado PósOferta(1)
Oferta(2)

Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em aproximadamente R$404,9 mil, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$18.66, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa e o pagamento de empréstimos e financiamentos (passivos circulante) no montante de R$141,7 mil e empréstimos e financiamentos
(passivos não circulante) no montante de R$60,7 mil, totalizando o montante de R$202,4mil, conforme destinação de recursos estabelecida na seção
“Destinação de Recursos”, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta estimados em aproximadamente R$549,6 mil, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação de R$18.66, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa e o pagamento de empréstimos e financiamentos (passivos circulante) no montante de R$192,4 mil e empréstimos e financiamentos (passivo
não circulante) no montante de R$82,4 mil, totalizando o montante de R$274,8 mil, conforme destinação de recursos estabelecida na seção “Destinação
de Recursos”, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos (passivos circulante e não circulante) e patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$18,66, 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: (i) R$23,5 mil e R$11,7 mil, respectivamente, após a dedução
das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta; sem considerar a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes; e (ii) R$31,7 mil e R$15,8 mil,
respectivamente, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito
da Oferta; considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes.
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 31 de março de 2020.
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DILUIÇÃO

Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 31 de março de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$459,7 mil e o valor
patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a R$0,68. O referido valor patrimonial
por ação ordinária representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número
total de ações ordinárias de sua emissão em 31 de março de 2020.
Em 15 de julho de 2020 foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia o
grupamento de ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 25 ações ordinárias
para 1 ação ordinária (“Grupamento de Ações”), de modo que, levando em consideração o número
total de ações ordinárias de emissão da Companhia após Grupamento de Ações, o valor patrimonial
por ação ordinária corresponderia a R$16,99.
Considerando o Grupamento de Ações e a emissão das Ações no âmbito da Oferta, com base no
Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da
Companhia seria: (i) sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementes, de R$ 864,7 mil, representando um valor patrimonial de R$17,09 por ação ordinária de
emissão da Companhia; isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação
ordinária de R$0,10 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio
líquido por ação ordinária de R$1,57 para os novos investidores que subscreverem Ações no âmbito
da Oferta; e (ii) considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes, de
R$1.009,4 mil, representando um valor patrimonial de R$17,15 por ação ordinária de emissão da
Companhia; isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária
de R$0,20 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por
ação ordinária de R$1,51 para os novos investidores que subscreverem Ações no âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de março de 2020, considerando o Grupamento de Ações e os impactos da
realização da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes:
Após a Oferta

(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ............................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ............................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ajustado para refletir o
Grupamento de Ações.....................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Grupamento de Ações e a Oferta (2) (3) ...
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuído aos atuais acionistas(2) .....
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores(2)(3) ...................
Percentual de Diluição dos novos investidores(4)(5) ................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

18,66
0,68
16,99
17,09
0,10
1,57
8,41%

Considerando o Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da faixa de preços indicada acima.
Considera o Grupamento das Ações e a realização da Oferta.
Representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ajustado para refletir a oferta
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação 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 quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de março de 2020, considerando os impactos da realização da Oferta,
considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes:
Após a Oferta

(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ............................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ............................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ajustado para refletir o
Grupamento de Ações.....................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir o Grupamento de Ações e a Oferta (2) (3) ...
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuído aos atuais acionistas(2) .....
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos investidores(2)(3) ...................
Percentual de Diluição dos novos investidores(4)(5) ................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

18,66
0,68
16,99
17,15
0,20
1,51
8,09%

Considerando o Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da faixa de preços indicada acima.
Considera o Grupamento das Ações e a realização da Oferta.
Representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2020 ajustado para refletir a oferta
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Preço por Ação”, na página 48 deste Prospecto.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$18,66, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (a) sem considerar a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes: (i) de R$0,44 no valor do
patrimônio líquido contábil por ação ordinária de emissão da Companhia; e (ii) na diluição do valor
patrimonial contábil por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$0,56 por Ação; após a
dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta;
(b)considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementes: (i) de R$0,51 no
valor do patrimônio líquido contábil por ação ordinária de emissão da Companhia; e (ii) na diluição do
valor patrimonial contábil por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$0,94 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.
Planos de Opções
Na data deste Prospecto, a Companhia não possui nenhum plano de opção de compra de ações
ordinárias de sua emissão, bem como não pretende, após a realização da Oferta, implementar
qualquer plano de opção de compra de ações ordinárias de sua emissão e/ou outorgar qualquer
tipo de opção aos seus Administradores.
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Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Quantidade de
Ações

Natureza da
Operação

Preço por
Ação

Fator
de
Cotação

Data

Subscritores

Valor do Aumento(em R$)

04/07/2017

Profarma

R$1.381.286,10

1.381.286

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

22/01/2018

Profarma

R$194.123.357,42

194.123.357

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

05/03/2018

Profarma

R$76.024.000,00

76.024.000

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

30/08/2018

Profarma

R$32.560.000,00

32.560.000

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

26/12/2018

Profarma

R$12.000.000,00

12.000.000

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

13/12/2019

Profarma

R$5.000.000,00

5.000.000

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

01/04/2020

Profarma

R$1.192.760,05

1.192.760

Subscrição
privada

R$1,00

R$ por
unidade

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja
o item “17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a este
Prospecto, a partir da página 359 deste Prospecto.
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ANEXOS
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ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL VIGENTE DA COMPANHIA
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D1000 Varejo Farma Participações S.A.
CNPJ/MF: 12.108.897/0001-50
NIRE: 33.300.294.066
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO
Artigo 1º - A D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. ("Companhia") é
uma sociedade por ações de capital autorizado, regida por este Estatuto Social e
pelas disposições legais aplicáveis.
Parágrafo Primeiro - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão ("Novo Mercado" e "B3", respectivamente), sujeitam-se
a
Companhia, seus
acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento do Novo
Mercado").
Parágrafo Segundo - As disposições do Regulamento do Novo Mercado
prevalecerão sobre as disposições deste Estatuto Social, nas hipóteses de
prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste
Estatuto Social.
Parágrafo Terceiro - A Companhia, seus administradores e acionistas deverão
observar o disposto no Regulamento para Listagem e Emissores e Admissão à
Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à retirada e
exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos nos Mercados
Organizados administrados pela B3.
Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 2.150, Bloco N, Sala 306, CEP 22775003.
Parágrafo Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir,
transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer parte do
território nacional ou no exterior.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto a participação, como sócia ou acionista, em
outras sociedades do varejo farmacêutico, nacionais ou estrangeiras.
Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade será indeterminado.
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CAPÍTULO II
DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é
de R$ 635.209.751,61 (seiscentos e trinta e cinco milhões, duzentos e nove mil,
setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), dividido em
27.066.637 (vinte e sete milhões, sessenta e seis mil, seiscentas e trinta e sete)
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - É vedada a emissão pela Companhia de ações preferenciais
ou partes beneficiárias.
Parágrafo Segundo - A cada ação ordinária corresponde a um voto nas
Assembleias Gerais.
Parágrafo Terceiro - Todas as ações da Companhia serão escriturais e serão
mantidas em conta depósito, em nome de seus titulares, em instituição
financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com quem
a Companhia mantiver contrato de custódia em vigor, sem emissão de
certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo de
que trata o art. 35, § 3º, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), observando-se os limites
eventualmente fixados na legislação vigente.
Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite
de R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), por meio de deliberação do Conselho
de Administração, independentemente de reforma estatutária.
Parágrafo Primeiro – Na hipótese prevista no caput deste Artigo, competirá ao
Conselho de Administração fixar o preço de emissão e o número de ações a ser
emitido, bem como o prazo e as condições de integralização. Ocorrendo
subscrição com integralização em bens, a competência para o aumento de
capital será da Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado.
Parágrafo Segundo – Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá, ainda:
i.
ii.
iii.

iv.

deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações.
de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar
opção de compra de ações a administradores, empregados e
colaboradores da Companhia ou de sociedade sob seu controle, ou a
pessoas naturais que lhes prestem serviços, sem que os acionistas
tenham direito de preferência na outorga ou subscrição destas
ações; e
aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros
ou reservas, com ou sem bonificação em ações;
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Artigo 7º – A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus
de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores,
subscrição pública ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle
nos termos dos arts. 257 a 263 da Lei das Sociedades por Ações, ou, ainda, nos
termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas
seja concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo
previsto em lei para o seu exercício.
Artigo 8º – A mora do acionista na integralização do capital subscrito importará a
cobrança de juros de 1% ao mês, atualização monetária com base no IGP-M, na
menor periodicidade legalmente aplicável, e multa de 10% sobre o valor da
obrigação, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis.
Artigo 9º – A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração,
adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou
cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva
legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamente, dentro dos 4
(quatro) meses subsequentes ao término do exercício social, nos termos do art. 132
da Lei das Sociedades por Ações, e, extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais e a legislação aplicável exigirem.
Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral é competente para decidir sobre todos
os atos relativos à Companhia, bem como para tomar as decisões que julgar
convenientes à defesa de seus interesses.
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral
Extraordinária podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo
local, data e hora, e instrumentadas em ata única.
Parágrafo Terceiro – Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas
Assembleias Gerais deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia, na data da publicação do primeiro anúncio de convocação,
ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação vigente exigirem
sua disponibilização em prazo maior.
Parágrafo Quarto – A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, por seu substituto, e
secretariadas por um acionista escolhido pelo Presidente da Assembleia dentre
os presentes.
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Parágrafo Quinto – Para tomar parte e votar na Assembleia Geral, o acionista
deve provar, mediante documentação original ou cópia enviada por e-mail à
Companhia, a sua qualidade como acionista, apresentando, preferencialmente,
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data da respectiva
Assembleia Geral, (a) documento de identidade e (b) comprovante expedido
pela instituição depositária referente às suas ações. Os originais dos
documentos referidos neste parágrafo, ou suas cópias, dispensada a
autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia
até o momento da abertura dos trabalhos da respectiva Assembleia Geral.
Parágrafo Sexto - Sem prejuízo do disposto acima, o acionista que comparecer
à Assembleia Geral munido dos documentos referidos no Parágrafo Quinto, até
o momento da abertura dos trabalhos em assembleia, poderá participar e votar,
ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo Sétimo - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral
por um procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista,
administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador
de fundo de investimento que represente os condôminos.
Artigo 11 – As Assembleias Gerais somente serão instaladas em primeira
convocação, com a presença de acionistas representando, no mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) do capital social votante, salvo quando a Lei das Sociedades por
Ações exigir quórum mais elevado, e, em segunda convocação, com qualquer número
de acionistas titulares de ações com direito a voto.
Artigo 12 – Todas as matérias serão deliberadas por maioria de votos dos acionistas
presentes, não sendo computados os votos em branco, exceto as matérias sujeitas
a quórum qualificado ou especial por força de Lei, regulamentação e/ou do
Regulamento do Novo Mercado.
Parágrafo Primeiro – As atas da Assembleia Geral de acionistas serão lavradas,
salvo decisão em contrário do Presidente da Assembleia Geral, na forma de
sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a
transcrição das deliberações tomadas e serão publicadas de acordo com o
disposto nos § 1º, § 2º e §3º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo Segundo – A Assembleia Geral de acionistas somente poderá
deliberar sobre assuntos previstos na ordem do dia, constantes do respectivo
edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades
por Ações.
CAPÍTULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO
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Seção I
Normas Gerais
Artigo 13 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
uma Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro – Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e
de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser
cumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo Segundo – O disposto no Parágrafo Primeiro deste Artigo 13 não se
aplicará na hipótese de vacância, desde que a cumulação de cargos mencionada
no Parágrafo Primeiro acima seja devidamente divulgada na forma da
regulamentação aplicável e cesse no prazo de até 1 (um) ano.
Parágrafo Terceiro – Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de
posse no livro próprio, observados os termos previstos no Regulamento do Novo
Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, e
permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos administradores
eleitos.
Parágrafo Quarto – Os Administradores da Companhia deverão aderir às
políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura do Termo respectivo,
conforme aplicável.
Parágrafo Quinto – Os administradores, que poderão ser destituídos a qualquer
tempo, permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso. Caso o substituto venha a ser investido, este
completará o mandato do administrador substituído.
Parágrafo Sexto – O termo de posse de que trata o Parágrafo Terceiro acima
deverá contemplar, necessariamente, a sujeição do administrador eleito à
cláusula compromissória prevista no Artigo 35 deste Estatuto Social.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 14 – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco)
e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos e até 7 (sete) suplentes, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral determinará pelo voto da maioria
absoluta, não se computando os votos em branco, previamente à sua eleição,
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o número de cargos do Conselho de Administração a serem preenchidos em
cada exercício, observado o mínimo de 5 (cinco) e o máximo de 7 (sete)
membros.
Parágrafo Segundo – Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo
2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros
Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado,
devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como
Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo Terceiro – Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido
no Parágrafo Segundo acima, o resultado gerar um número fracionário de
conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior.
Parágrafo Quarto – Também será considerado como independente o conselheiro
eleito mediante as faculdades previstas nos parágrafos 4º e 5º do art. 141 da
Lei das Sociedades por Ações, na hipótese de haver acionista controlador.
Parágrafo Quinto - Em caso de vacância permanente do cargo de qualquer
membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado, para
completar o respectivo mandato, por Assembleia Geral.
Parágrafo Sexto - Os membros do Conselho de Administração não poderão
afastar-se do exercício de suas funções por mais de 30 (trinta) dias corridos sob
pena de perda de mandato, salvo em caso de licença concedida pelo próprio
Conselho de Administração.
Artigo 15 – O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) VicePresidente, que serão eleitos pela maioria absoluta de votos dos presentes, na
primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a
posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos.
Parágrafo Primeiro – No caso de ausência ou impedimento do Presidente do
Conselho de Administração, suas atribuições serão exercidas pelo VicePresidente.
Parágrafo Segundo - No caso de ausência ou impedimento do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão
exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo
Presidente
Parágrafo Terceiro – Os conselheiros efetivos serão substituídos, em suas faltas,
impedimento ou vacância temporária, pelo membro suplente indicado pelo
mesmo acionista que elegeu o membro efetivo impedido, ausente ou vacante
temporariamente.
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Artigo 16 – As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas,
ordinariamente, 6 (seis) vezes por ano, e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais exigirem.
Parágrafo Primeiro – As reuniões do Conselho de Administração serão
convocadas pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração, por meio de notificação escrita, inclusive e-mail, com pelo
menos 5 dias corridos de antecedência. A convocação da reunião deverá
apresentar a agenda a ser tratada e decidida, bem como ser acompanhada da
documentação disponível que embase de maneira completa tal agenda e
permita que os membros do Conselho de Administração possam deliberar sobre
as matérias a serem discutidas.
Parágrafo Segundo – Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de
Administração poderão ser convocadas por seu Presidente sem a observância
do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais
integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta com aviso
de recebimento, fax ou por qualquer outro meio, eletrônico ou não, que permita
a comprovação de recebimento.
Parágrafo Terceiro – As reuniões do Conselho de Administração serão
instaladas, em primeira convocação, com a presença da maioria dos membros
em exercício, e, em segunda convocação, com pelo menos 3 (três) membros.
Parágrafo Quarto – As reuniões do Conselho de Administração serão presididas
pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por quem ele
indicar. No caso de ausência temporária do Presidente do Conselho de
Administração, as reuniões serão presididas pelo Vice-Presidente do Conselho
de Administração, ou, na sua ausência, por conselheiro escolhido pela maioria
dos votos dos demais membros do Conselho de Administração, cabendo ao
presidente da reunião indicar o secretário.
Parágrafo Quinto – Será considerado presente às reuniões do Conselho de
Administração, o conselheiro que:
i.

ii.
iii.

nomear qualquer outro conselheiro como seu representante para
votar em tal reunião, desde que a respectiva nomeação seja
realizada por escrito e entregue ao presidente da reunião antes da
sua instalação;
enviar seu voto por escrito ao presidente da reunião antes da sua
instalação, via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou
carta entregue em mãos; ou
participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de
videoconferência ou conferência telefônica, desde que envie seu voto
por escrito via fax, correio eletrônico (e-mail), carta registrada ou
carta entregue em mãos ao Presidente da reunião antes do
encerramento, lavratura e assinatura da respectiva ata, e todos os
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participantes possam ser claramente identificados, caso em que a
reunião será considerada realizada no local onde estiver o Presidente
da reunião.
Parágrafo Sexto – Independentemente das formalidades de convocação,
considerar-se-á regular a reunião a que compareçam todos os membros
efetivos do Conselho de Administração.
Parágrafo Sétimo – Nas deliberações do Conselho de Administração, cada
conselheiro, inclusive o Presidente do Conselho de Administração, terá direito a
1 (um) voto.
Parágrafo Oitavo - As deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que
tenham se manifestado seu voto na forma do Parágrafo Quinto acima. Na
hipótese de empate nas deliberações, o voto de qualidade caberá ao Presidente
do Conselho de Administração ou, conforme o caso, ao membro do Conselho de
Administração que o estiver substituindo.
Parágrafo Nono – Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá
ser assinada por todos os conselheiros fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração da Companhia. Os votos proferidos por conselheiros que
participarem remotamente da reunião do Conselho de Administração ou que
tenham se manifestado na forma do Parágrafo Quinto, alínea “ii” deste Artigo,
deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de
Administração, devendo a cópia da carta, fac-símile ou e-mail, conforme o caso,
contendo o voto do Conselheiro, ser juntada ao Livro logo após a transcrição da
ata.
Artigo 17 – Compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente do Conselho de
Administração, em conjunto, representar o Conselho de Administração nas
Assembleias Gerais.
Artigo 18 – Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações,
compete ao Conselho de Administração:
a)

fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

b)

aprovar e revisar os planos de negócios, operacionais e de
investimento da Companhia;

c)

eleger e destituir a Diretoria e fixar-lhe as atribuições, observadas as
disposições aplicáveis neste Estatuto Social;

d)

convocar a Assembleia Geral nos casos previstos em lei ou quando
julgar conveniente;
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e)

fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar a qualquer tempo os livros
e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em vias de celebração pela Companhia, e praticar
quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções;

f)

manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como
sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser
submetidas à Assembleia Geral Ordinária;

g)

aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu
regulamento, bem como a emissão e modificação de quaisquer
normas e regulamentos de organização interna da Companhia;

h)

aprovação de qualquer investimento ou despesa não previstos nos
planos de negócios, operacionais e de investimento aprovados, de
valores iguais ou superiores a 0,3% (zero vírgula três por cento) da
receita operacional bruta do último exercício encerrado;

i)

deliberar, por proposta da Diretoria e exceto nos casos de
competência exclusiva da Diretoria, sobre a alienação ou a
constituição de ônus reais sobre bens imóveis, móveis e intangíveis
dativo permanente da Companhia de valor superior a 0,3% (zero
vírgula três por cento) da receita operacional bruta do último
exercício encerrado, bem como a prestação, por esta, de garantias
reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em
favor de terceiros;

j)

deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a celebração de contratos
de empréstimos, financiamentos e outros contratos que resultem em
obrigações para a Companhia, a serem celebrados pela Companhia,
de valor igual ou superior a 8% (oito por cento) da receita
operacional bruta do último exercício encerrado;

k)

autorizar, mediante proposta da Diretoria, a propositura de ações
judiciais, processos administrativos e a celebração de acordos
judiciais e extrajudiciais de valor igual ou superiora 0,3% (zero
vírgula três por cento) da receita operacional bruta do último
exercício encerrado;

l)

escolher e destituir auditores independentes;

m)

deliberar sobre os assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria;

n)

propor à deliberação da Assembleia Geral a destinação a ser dada ao
saldo remanescente dos lucros de cada exercício;
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o)

submeter à Assembleia Geral propostas de aumento de capital acima
do limite do capital autorizado, ou com integralização em bens, bem
como de reforma do Estatuto Social;

p)

deliberar sobre a emissão, colocação, preço e condições de
integralização de ações, debêntures conversíveis em ações ordinárias
e bônus de subscrição, nos limites do capital autorizado, inclusive
para a outorga de opção de compra de ações nos termos do Estatuto
Social;

q)

deliberar sobre a oportunidade da emissão de debêntures, o modo
de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures a serem emitidas,
sua remuneração, condições de pagamento dos juros, participação
nos lucros e prêmio de reembolso das debêntures, se houver, bem
como o prazo e condições de vencimento, amortização ou resgate
das debêntures;

r)

deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da Companhia para
efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria, bem como
sobre sua revenda ou recolocação no mercado, observadas as
normas expedidas pela CVM e demais disposições legais aplicáveis;

s)

aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos
serviços de ações escriturais;

t)

deliberar sobre a emissão de títulos de dívida no mercado
internacional e de debêntures simples, não conversíveis em ações e
sem garantia real, para distribuição pública ou privada, bem como
dispor sobre os termos e as condições da emissão;

u)

deliberar sobre a emissão de notas promissórias (commercial
papers) para distribuição pública no Brasil ou no exterior, bem como
dispor sobre os termos e as condições da emissão;

v)

dispor a respeito da ordem de seus trabalhos e estabelecer as
normas regimentais de seu funcionamento, observadas as
disposições deste Estatuto Social; e

w)

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer
oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações
de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do
edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de
aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto
de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos
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divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii)
alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição disponíveis no
mercado.
Artigo 19 – O Conselho de Administração poderá criar Comitês para o seu
assessoramento, designando seus membros e estabelecendo seus regimentos
internos, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração e
funcionamento.
Seção III
Diretoria
Artigo 20 – A Diretoria Executiva será composta por, no mínimo 2 e, no máximo, 7
(sete) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pelo
Conselho de Administração, dos quais obrigatoriamente 1 (um) Diretor Presidente e
1 (um) Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, e os
demais, quando houver, na qualidade de Diretor Vice Presidente, de Diretor de
Operações ou sem designação específica, sendo permitida a cumulação de cargos.
Parágrafo Primeiro – O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 3
(três) anos, terminando na data de realização da terceira Assembleia Geral
Ordinária subsequente à sua eleição, podendo ser reeleitos. Os Diretores
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus
sucessores.
Parágrafo Segundo - Não poderá ser eleito para a Diretoria, salvo dispensa da
maioria dos membros do Conselho de Administração, aquele que possuir no
Conselho de Administração, na Diretoria, ou no Conselho Fiscal, parente
consanguíneo ou afim até 3º grau.
Parágrafo Terceiro – Em caso de vacância de cargo de Diretor, definitiva ou
temporária, caberá ao Conselho de Administração eleger o novo Diretor ou
designar o substituto, fixando, em ambas as hipóteses, o prazo de sua gestão,
que não ultrapassará o do substituído.
Artigo 21 – Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a
prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados
aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a
competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de
suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os
atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, observadas as disposições
deste Estatuto Social quanto à forma de representação e a orientação geral dos
negócios estabelecida pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Primeiro – Compete ainda à Diretoria:
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a)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral;

b)

deliberar sobre abertura, o encerramento e a alteração de endereços
de filiais, sucursais, agências, escritórios ou representações da
Companhia em qualquer parte do País ou do exterior;

c)

submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração,
o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados
do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de
destinação dos lucros apurados no exercício anterior;

d)

elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os planos de
negócios, operacionais e de investimento da Companhia;

e)

aprovar a criação e extinção de subsidiária e controladas e a
participação da Companhia no capital de outras sociedades, no País
ou no exterior;

f)

definir as diretrizes básicas de provimento e administração de
pessoal da Companhia;

g)

elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas
correspondentes;

h)

propor ao Conselho de Administração a criação, fixação de
vencimentos e a extinção de novo cargo ou função na Diretoria da
Companhia;

i)

decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência
privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração;

j)

aprovar qualquer investimento ou despesa (i) previstos nos planos
de negócios, operacionais e de investimento aprovados e (ii) não
previstos nos planos de negócios, operacionais e de investimento
aprovados, neste último caso, desde que de valores inferiores a 0,3%
(zero vírgula três por cento) da receita operacional bruta do último
exercício encerrado;

k)

adquirir, dispor, liquidar, alienar, transferir ou onerar quaisquer bens
que integrem o ativo permanente, em operações da Companhia ou
de suas controladas, em valor inferior a 0,3% (zero vírgula três por
cento) do ativo permanente;

Parágrafo Segundo – Compete ao Diretor Presidente:
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i.

coordenar a ação dos Diretores e dirigir a execução das atividades
relacionadas ao planejamento geral da Companhia;

ii.

planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
da Companhia;

iii.

manter os membros do Conselho de Administração informados sobre
as atividades da Companhia e o andamento de suas operações;

iv.

exercer a supervisão geral das competências e atribuições da
Diretoria; e

v.

exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Vice-Presidente auxiliar o Diretor
Presidente em suas funções, na gestão da Companhia.
Parágrafo Quarto – Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações
com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser
estabelecidas:
i.

representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais
instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe
prestar informações aos investidores, à CVM, ao Banco Central do
Brasil, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores
mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais, conforme legislação aplicável,
no Brasil e no exterior;

ii.

planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades
relativas às operações de natureza financeira da Companhia;

iii.

gerir as finanças consolidadas da Companhia;

iv.

propor as metas para o desempenho e os resultados das diversas
áreas da Companhia e de suas controladas e coligadas, o orçamento
da Companhia, acompanhar os resultados das sociedades
controladas e coligadas, preparar as demonstrações financeiras e o
relatório anual da administração da Companhia;

v.

coordenar a avaliação e implementação de oportunidades de
investimentos e operações, incluindo financiamentos, no interesse da
Companhia e de suas controladas e coligadas;

vi.

elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de
investimento da Companhia; e
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vii.

elaborar e acompanhar o plano de organização da Companhia e
emitir as normas correspondentes.

Artigo 22 – Observadas as disposições contidas neste Estatuto Social, a Companhia
considerar-se-á obrigada quando representada:
i.

pelo Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor ou com 1
(um) procurador com poderes especiais devidamente constituído; ou

ii.

por 2 (dois) Diretores, indistintamente, ou por 1 (um) Diretor em
conjunto com 1 (um) procurador devidamente constituído, para a
movimentação de recursos financeiros da Companhia, endossos e
aceites cambiais; ou

iii.

por 2 procuradores em conjunto,
devidamente constituídos; ou

iv.

por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderes especiais,
devidamente constituído, para a prática dos seguintes atos:

com

poderes

especiais,

a.

representação da companhia perante quaisquer órgãos
públicos federais estaduais e municipais, entidades de
classe, bem como nas Assembleias Gerais de Acionistas das
sociedades nas quais a Companhia participe;

b.

endosso de cheques para depósito em contas bancárias da
Companhia;

c.

movimentação de contas bancárias instituídas fora da sede
da Companhia; e

d.

representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça
do Trabalho, para matérias de admissão, suspensão ou
demissão de empregados, e para acordos trabalhistas.

Parágrafo Primeiro – As procurações serão outorgadas em nome da Companhia
pela assinatura do Diretor Presidente em conjunto com outro Diretor, devendo
especificar os poderes conferidos e, com exceção das procurações para fins
judiciais, serão válidas por no máximo 1 (um) ano.
Seção IV
Conselho Fiscal
Artigo 23 – O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente
e, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e
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destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral para mandato de 1 (um) ano,
sendo permitida a reeleição. O Conselho Fiscal da Companhia será composto,
instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.
Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal terá um Presidente, indicado pelos
acionistas na Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal.
Parágrafo Segundo – A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, será feita mediante a assinatura de termo respectivo, em livro
próprio, observados os termos previstos no Regulamento do Novo Mercado da
B3, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo Terceiro – Os membros do Conselho Fiscal da Companhia deverão
aderir às políticas vigentes da Companhia, mediante assinatura do Termo
respectivo, conforme aplicável.
Parágrafo Quarto – Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho
Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a
Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o
cargo vago.
Parágrafo Quinto – O termo de posse de que trata o Parágrafo Segundo acima
deverá contemplar, necessariamente, a sujeição do membro do Conselho Fiscal
eleito à cláusula compromissória prevista no Artigo 35 deste Estatuto Social.
Artigo 24 – Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei,
sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações
financeiras.
Parágrafo Primeiro – Independentemente de quaisquer formalidades, será
considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade
dos membros do Conselho Fiscal.
Parágrafo Segundo – O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de
votos, presente a maioria dos seus membros. Na hipótese de empate nas
deliberações, o voto de qualidade caberá ao Presidente do Conselho Fiscal ou,
conforme o caso, ao respectivo suplente que o estiver substituindo.
Parágrafo Terceiro – Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas
lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas
pelos Conselheiros presentes.
CAPÍTULO V
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E
DESTINAÇÃO DE LUCROS
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Artigo 25 – O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras.
Parágrafo Primeiro – Por deliberação do Conselho de Administração, a
Companhia poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos
menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros
verificados em tais balanços; (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital
próprio à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral; ou (iii) declarar dividendos ou juros sobre o
capital próprio em períodos inferiores a 6 (seis) meses, desde que o total de
dividendo/ juros sobre o capital próprio pago em cada semestre do exercício
social não exceda ao montante das reservas de capital.
Parágrafo Segundo – Salvo deliberação diversa da Assembleia Geral Ordinária,
os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital
próprio serão imputados ao dividendo obrigatório previsto no Artigo 26 abaixo.
Parágrafo Terceiro – As demonstrações financeiras serão auditadas por
auditores independentes registrados na CVM, de acordo com as disposições
legais aplicáveis.
Artigo 26 – Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados, se houver, e qualquer provisão de imposto de
renda ou contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo Primeiro – Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir
aos Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um
décimo dos lucros do exercício. É condição para pagamento de tal participação
a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no Parágrafo
Terceiro deste Artigo 26.
Parágrafo Segundo – Sempre que for levantado balanço intermediário e com
base nele forem pagos dividendos intermediários em valor ao menos igual a
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma
do Parágrafo Terceiro deste Artigo 26, o Conselho de Administração poderá
deliberar, ad referendum da Assembleia Geral, o pagamento de uma
participação intermediária nos lucros aos Administradores.
Parágrafo Terceiro – O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a)

5% (cinco por cento) será aplicado antes de qualquer outra
destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20%
(vinte por cento) do capital social. Do saldo, ajustado na forma do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, se existente, 25% (vinte
e cinco por cento) serão atribuídos ao pagamento do dividendo
mínimo obrigatório.;
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b)

uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual
mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto no Parágrafo
Quarto deste Artigo 26;

c)

a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada
“Reserva de Investimentos”, com a finalidade de financiar a
expansão das atividades da Companhia e/ou de suas controladas e
coligadas, inclusive através da subscrição de aumentos de capital, ou
a criação de novos empreendimentos, reserva esta que não poderá
exceder a 80% (oitenta por cento) do capital social subscrito da
Companhia e à qual serão atribuídos recursos não inferiores a 30%
(cinquenta por cento) do lucro líquido que remanescer após as
deduções legais e o pagamento do dividendo mínimo obrigatório
previsto no Parágrafo Quarto deste Artigo 26; e

d)

o saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral,
observadas as prescrições legais.

Parágrafo Quarto – Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro
líquido do exercício, diminuído ou acrescido os seguintes valores: (i)
importância destinada à constituição de reserva legal; (ii) importância destinada
à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas
formadas em exercícios anteriores; e (iii) importância decorrente da reversão
da reserva de lucros a realizar formada em exercícios anteriores, nos termos do
artigo 202, inciso II da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 27 – Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos
acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a
legislação aplicável. Salvo deliberação diversa da Assembleia Geral Ordinária, as
eventuais importâncias assim desembolsadas serão imputadas ao valor do dividendo
obrigatório previsto neste Estatuto.
Parágrafo Primeiro – Em caso de creditamento de juros aos acionistas no
decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo
obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo
remanescente.
Parágrafo Segundo – O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio,
tendo ocorrido o creditamento no decorrer do exercício social, dar-se-á por
deliberação do Conselho de Administração, no curso do exercício social ou no
exercício seguinte.
CAPÍTULO VI
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ALIENAÇÃO DE CONTROLE, SAÍDA DO NOVO MERCADO E AQUISIÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Artigo 28 – Para fins deste Capítulo VI, os seguintes termos com iniciais maiúsculas
terão os significados a eles atribuídos abaixo:
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia,
excetuadas as ações detidas pelo Controlador, por pessoas a ele vinculadas,
por administradores da Companhia e aquelas em tesouraria;
“Controle” (bem como seus termos correlatos “Controlador”, “Controlada”,
“Controle” ou “sob Controle comum”) significa o poder efetivamente utilizado
por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.
“OPA” significa a oferta pública de aquisição de ações de companhia aberta,
sujeita ou não a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários.
Artigo 29 – A alienação, direta ou indireta, do Controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente do Controle
se obrigue a efetivar OPA tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação, na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo Único – A oferta pública de que trata este Artigo 29 também será
exigida (i) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações
e/ou de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em
ações, ou que deem direito à sua subscrição, que venha a resultar na alienação
do Controle da Companhia; e (ii) em caso de alienação indireta do Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o adquirente ficará obrigado a divulgar o
valor atribuído à Companhia para os efeitos de definição do preço da OPA, bem
como divulgar a demonstração justificada desse valor.
Artigo 30 – A saída da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de
realização, pelo Controlador ou pela própria Companhia, de oferta pública de
aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, observados
os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas
públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta.
Parágrafo Primeiro – A OPA de que trata este Artigo 30 deverá ser sempre
realizada a preço justo, a ser calculado na forma da legislação societária e da
regulamentação da CVM aplicáveis, e condicionada à aceitação de acionistas
que representem, pelo menos, 1/3 (um terço) das ações em circulação, sendo
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consideradas ações em circulação, para os fins deste Artigo 30, apenas as Ações
em Circulação cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo
Mercado ou se habilitem para o leilão da OPA; não serão consideradas ações
em circulação as ações detidas por acionistas que não se habilitarem para o
leilão da OPA.
Parágrafo Segundo – A saída voluntária do Novo Mercado poderá ocorrer
independentemente de realização da OPA na hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral realizada nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 31 – A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento
de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à
efetivação de OPA com as mesmas características da OPA indicada no Artigo 30 deste
Estatuto Social.
Parágrafo Primeiro - Na hipótese de não atingimento do percentual mínimo de
adesão à OPA compulsória para saída do Novo Mercado, indicado no Parágrafo
Primeiro do artigo 30 deste Estatuto Social, as ações de emissão da Companhia
serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses, contados da realização do leilão
da OPA, no Novo Mercado.
Artigo 32 – É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de
ações, visando a mais de uma das finalidades previstas na regulamentação aplicável,
desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de
oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da
oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela regulamentação
aplicável.
CAPÍTULO VII
ACORDOS DE ACIONISTAS
Artigo 33 – A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma
do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, quando aplicável.
CAPÍTULO VIII
LIQUIDAÇÃO
Artigo 34 – A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à
Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deva
funcionar durante o período de liquidação, e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal
finalidade.
CAPÍTULO IX
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS
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Artigo 35 – A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do
Conselho Fiscal efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do
Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na da Lei n°
6.385, de 07 de dezembro de 1976, conforme alterada e na Lei das Sociedades por
Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao
funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
contrato de participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 36 – Sem prejuízo à obrigação de reforma global deste Estatuto Social , as
disposições contidas no(s) (i) parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 1º; (ii) parágrafo 1º,
2º, 3º e 4º do artigo 13; (iii) parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 14; (iv) parágrafos 2
e 5º do artigo 23; (v) Capítulo VI; e (vi) artigo 35 deste Estatuto Social, assim como
a natureza de companhia aberta, somente terão eficácia a partir da data de
disponibilização pública do Anúncio de Início de Distribuição da primeira oferta
pública de distribuição de ações da Companhia.
***
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ANEXO B – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
COMPANHIA REALIZADA EM 3 DE MARÇO DE 2020, QUE APROVOU, O PEDIDO DE REGISTRO
DE COMPANHIA ABERTA
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ANEXO C – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020, QUE APROVOU A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
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ANEXO D – CÓPIA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA
OFERTA PELA COMPANHIA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES
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D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 12.108.897/0001-50
NIRE 33.300.294.066
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2020
1.
DATA, HORA e LOCAL: Aos 12 dias do mês de junho de 2020, às 7:30 horas, na sede social da d1000
Varejo Farma Participações S.A. (“Companhia” ou "d1000"), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, n° 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, Parágrafo Sexto do Estatuto Social da
Companhia ("Estatuto Social").
3.
MESA: Presidida por membro escolhido pela maioria dos membros presentes, o Sr. Sammy
Birmarcker ("Presidente") que convidou a Sra. Suzana Cabral Gruenbaum para secretariar os trabalhos
("Secretária"), nos termos dos artigos 15 e 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia.
Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a reunião.
4.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação das informações
financeiras trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020; (ii) a alteração
e consolidação do Código de Conduta Ética da Companhia; (iii) a alteração e consolidação da Política de
Indicação dos Membros do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária e Membros dos Comitês de
Assessoramento da Companhia; (iv) a alteração e consolidação da Política de Gerenciamento de Riscos
da Companhia; (v) a alteração e consolidação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da
Companhia; (vi) a alteração e consolidação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da
Companhia; (vii) a alteração e consolidação do Regimento Interno do Conselho de Administração da
Companhia; (viii) a autorização para realização de oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames conforme indicações abaixo; (ix) a exclusão do direito
de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das ações a serem emitidas no âmbito
da Oferta (conforme definição abaixo), de acordo com a faculdade prevista no artigo 7º do Estatuto Social;
e (x) a autorização da Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos os atos
necessários à realização da Oferta, bem como a ratificação dos atos já realizados.
5.
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
5.1.
Aprovar as informações financeiras trimestrais relativas ao período de três meses findo
em 31 de março de 2020, devidamente acompanhadas dos Comentários de Desempenho da
Administração e do Parecer do Auditor Independente.
5.2.
Aprovar, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
("B3" e "Novo Mercado" e "Regulamento do Novo Mercado", respectivamente), a alteração e
consolidação do Código de Conduta Ética da Companhia, conforme Anexo I à presente ata;
5.3.
Aprovar, nos termos do artigo 32, inciso II do Regulamento do Novo Mercado, a
alteração e consolidação da Política de Indicação dos Membros do Conselho de Administração,
Diretoria Estatutária e Membros dos Comitês de Assessoramento da Companhia, conforme
Anexo II à presente ata;
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5.4.
Aprovar, nos termos do artigo 32, inciso III do Regulamento do Novo Mercado, a
alteração e consolidação da Política de Gerenciamento de Riscos da Companhia, a qual dispõe,
dentre outras previsões, sobre as atribuições da área de auditoria interna da Companhia,
conforme Anexo III à presente ata;
5.5.
Aprovar, nos termos do art. 16 da Instrução CVM n° 358, de 3 de janeiro de 2002, a
alteração e consolidação da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia,
conforme Anexo IV à presente ata;
5.6.
Aprovar, nos termos do artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado, a alteração e
consolidação da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, conforme Anexo
V à presente ata;
5.7.
Aprovar, nos termos do artigo 25 do Regulamento do Novo Mercado, a alteração e
consolidação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, conforme
Anexo VI à presente ata;
5.8.
Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames de emissão da Companhia, bem como a submissão do pedido de registro da
mencionada oferta perante a CVM, conforme condições abaixo:
a.

A oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames ("Ações"), no Brasil, sob a coordenação da XP Investimentos
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Coordenador Líder") e
eventuais outras instituições intermediárias que vierem a participar da Oferta (em
conjunto, "Coordenadores da Oferta"), em mercado de balcão não organizado, nos
termos da Instrução CVM n° 400 de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
("Instrução CVM 400") e demais disposições legais aplicáveis (“Oferta”). Não será
realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no
Brasil, junto à CVM;

b.

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais, conforme definido abaixo)
poderá ser acrescida em até 15% do total de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas ("Ações do Lote Suplementar"), conforme opção a ser outorgada no contrato
de distribuição da Oferta a ser celebrado entre a Companhia, os Coordenadores da
Oferta e, na qualidade de interveniente-anuente, a B3 ("Contrato de Distribuição"), pela
Companhia ao agente estabilizador, opção esta a ser exercida em razão da prestação de
serviço de estabilização de preço das Ações ("Opção de Lote Suplementar"). O agente
estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início das
negociações das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer
a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após
notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, com seu comum acordo.
Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não
serão objeto de Garantia Firme de Liquidação (conforme definido abaixo) por parte dos
Coordenadores da Oferta.

c.

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data de divulgação
do anúncio de início da Oferta ("Anúncio de Início"), a quantidade total das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) poderá, a critério
da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em
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até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e preço das
Ações inicialmente ofertadas ("Ações Adicionais");
d.

Preço por Ação ("Preço por Ação") será fixado após a conclusão do procedimento de
coleta de intenções de investimento a ser realizado com investidores institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, conforme previsto
no art. 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 ("Procedimento de
Bookbuilding"). Nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações, a escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada pelo
fato de que o Preço por Ação não promoverá a diluição injustificada dos acionistas da
Companhia e de que o preço de mercado da Ações 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.

não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta;

f.

a liquidação das Ações, no âmbito da Oferta, será efetuada mediante pagamento em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis;

g.

as Ações objeto da Oferta conferirão aos seus subscritores os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações o Regulamento do Novo
Mercado e do Estatuto Social da Companhia;

h.

As demais características da Oferta constarão dos prospectos a serem arquivados na
CVM, bem como no Contrato de Distribuição e demais documentos e anúncios da Oferta
aplicáveis.

5.9.
Aprovar a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto
no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 7º do Estatuto Social da
Companhia, sendo que o aumento de capital social da Companhia em decorrência da Oferta será
realizado dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia nos
termos do artigo 6º.
5.10. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas providências e praticar todos os atos
necessários à realização da Oferta, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários
à efetivação da realização da Oferta e ratificar todos os atos já realizados pela Diretoria.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos os
conselheiros presentes. Mesa - Presidente: Sammy Birmarcker; Secretária: Suzana Cabral Gruenbaum.
Conselheiros – Sammy Birmarcker; Armando Sereno Diógines Martins; Fernando Perrone; Rafael Herzog
Antonio; Marcel Sapir.
Certifico que é cópia fiel e idêntica da original lavrada no livro próprio da Companhia.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020.

Suzana Cabrall Gruenbaum
G uenbaum
Gr
Secretária

Presidente
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ANEXO E – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 12.108.897/0001-50
NIRE 33.300.294.066
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020
1.
DATA, HORA e LOCAL: Aos [•] dias do mês de [•] de 2020, às [•] horas, na sede social da
d1000 Varejo Farma Participações S.A. (“Companhia” ou "d1000"), localizada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bloco N, Sala 306, Barra da Tijuca.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, em virtude da presença da
totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 16, Parágrafo Sexto do
Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social").
3.
MESA: Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Fernando Perrone
("Presidente") que convidou a Sra. Suzana Cabral Gruenbaum para secretariar os trabalhos
("Secretária"), nos termos do artigo 16, Parágrafo Quarto do Estatuto Social da Companhia.
Constituída a mesa, o Presidente declarou instalada a reunião.
4.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) fixação e justificativa
do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), objeto de aprovação da Reunião do
Conselho de Administração da Companhia, realizada em 12 de junho de 2020, no valor de R$[•] ([•])
por Ação, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de Ações, a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, (“Instrução CVM 400”)
(“Oferta”); (ii) a aprovação do aumento de capital da Companhia dentro do limite do capital
autorizado, mediante a emissão de [•] ([•]) novas ações ordinárias, correspondentes ao total de
Ações a serem distribuídas no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172,
inciso I da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”); (iii) a aprovação do Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária de Ações Ordinária
de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A., (“Prospecto Definitivo”) e seus anexos,
conforme registro concedido pela CVM; (iv) a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas
as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta e à consecução do
aumento do capital social da Companhia, dentro do seu limite de capital autorizado, bem como,
observada a forma de representação da Companhia, praticar todos e quaisquer atos necessários ou
convenientes à realização da Oferta; e (v) a verificação da subscrição das Ações e a homologação
do novo capital social da Companhia.
5.
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
5.1.
Aprovar o preço de R$ [•] ([•]) por ação objeto da Oferta (“Preço por Ação”) fixado
após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado com
investidores institucionais, no Brasil, pelas instituições intermediárias contratadas para atuar
na Oferta (“Coordenadores da Oferta”), nos termos do “Contrato de Coordenação, Garantia
Firme de Liquidação e Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
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Participações S.A.”, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha do critério para determinação do Preço por
Ação é justificada pelo fato de que o Preço por Ação não promoverá diluição injustificada do
acionista da Companhia e de que o preço de mercado das Ações foi aferido de acordo com
a realização do Procedimento Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentaram suas intenções de investimento no contexto da Oferta.
5.2.
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, no montante de R$[•] ([•]), o qual passará de R$ 635.209.751,61 (seiscentos e
trinta e cinco milhões, duzentos e nove mil reais, setecentos e cinquenta e um reais e
sessenta e um centavos) para R$[•] ([•]), mediante a emissão de [•] ([•]) novas ações
ordinárias novas ações ordinárias, objeto da Oferta, com a exclusão do direito de preferência
do atual acionista da Companhia na subscrição das novas ações emitidas pela Companhia
dentro no âmbito da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei
das Sociedades por Ações e nos termos dos artigos 6º e 7º do Estatuto Social da Companhia.
5.3.

Aprovar o Prospecto Definitivo e seus anexos, conforme registro concedido pela CVM.

5.4.
Em razão da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia fica autorizada a,
desde já, tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação do
aumento do capital social da Companhia, podendo praticar quaisquer atos perante a B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão, a CVM e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiros e de Capitais - ANBIMA e outras entidades e/ou negociar e firmar quaisquer
contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou instrumentos que sejam
relacionados à Oferta e reputados necessários ou convenientes para a realização das
mesmas.
5.5.
Ato contínuo, verificar a subscrição de [•] ([•]) novas Ações no âmbito da Oferta e,
consequentemente, homologar o novo capital social da Companhia, que passa a ser de R$
[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal. O Conselho de Administração deverá submeter, oportunamente, à Assembleia Geral
da Companhia a proposta de alteração do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital
social e o saldo do capital autorizado. As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos
direitos, vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia,
inclusive o direito de participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas
as prerrogativas conferidas às ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a
seus titulares o direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer
natureza que vierem a ser declarados a partir da divulgação do Anúncio de Início de
Distribuição Pública de Ações.
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6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2020.[ Presidente: Sr. Fernando Perrone, Secretária: Sra.
Suzana Cabral Gruenbaum. Conselheiros Presentes: Sammy Birmarcker; Armando Sereno Diógines
Martins; Fernando Perrone; Rafael Augusto Kosa Teixeira; Marcel Sapir].
Rio de Janeiro, [•] de [•] de 2020.

I - Mesa

Suzana Cabral Gruenbaum
Secretária

Fernando Perrone
Presidente

II - Conselheiros

Sammy Birmarcker

Armando Sereno Diógines Martins

Fernando Perrone

Rafael Augusto Kosa Teixeira

Marcel Sapir

[Página de assinaturas da Ata da Reunião do Conselho de Administração da d1000 Varejo Farma
Participações S.A. realizada em [•] de [•] de 2020, às [•] horas]
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ANEXO F – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Ayrton Senna, 2150,
bloco N, sala 306, Barra da Tijuca, CEP 022.775-003, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 12.108.897/0001-50, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública de distribuição primária
de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal de sua emissão, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil, em
mercado de balcão não organizado, sem esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”) sob a coordenação
da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e do BB –
BANCO DE INVESTIMENTO S.A. , cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), vem, pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), declarar que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião
do registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta;

(ii)

(a) as informações prestadas no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A.” (“Prospecto Preliminar”) e no “Prospecto

Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.” (“Prospecto Definitivo”), nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do

registro e fornecidas no mercado no âmbito da Oferta, são e serão (conforme o caso) verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta da Companhia
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de
suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;
(iii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas pertinentes,
incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular 01/2020/CVM/SRE, de 5 de
março de 2020, o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação

e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais disposições aplicáveis, incluindo os esforços
de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
e
(iv)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas publicações,
as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das Ações a serem
ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua
atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020
D1000

VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A.
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ANEXO G – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição
financeira com escritório comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º andar, Leblon, CEP 22440-032, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério
da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 02.332.886/0001-04, neste ato representada nos termos de seu estatuto
social (“XP Investimentos” ou “Coordenador Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta
pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
d1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Ayrton Senna,
2150, bloco N, sala 306, Barra da Tijuca, CEP 022.775-003, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.108.897/0001-50 (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), sob a coordenação do Coordenador Líder e do BB-BANCO DE
INVESTIMENTO S.A. (“BB-Investimento” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores da
Oferta”), cujo pedido de registro está sob análise dessa D. Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), vem, pela
presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”).
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia e os Coordenadores da Oferta constituíram seus respectivos assessores legais para
auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo

da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma
Participações S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(C)

por solicitação dos Coordenadores da Oferta, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23, de 15 de
maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON
no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da d1000 Varejo Farma Participações S.A.”
(“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos;

(D)

a Companhia disponibilizou os documentos que estes consideraram relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos referidos no item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores da Oferta
documentos e informações adicionais relativos à Companhia, suas controladas e coligadas;

(F)

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

(G)

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

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

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

(ii)

o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular
01/2020/CVM/SRE, de 5 de março de 2020, com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas

para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas
Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, bem como as demais disposições

aplicáveis, incluindo os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; e
(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da Oferta, das
Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
Rio de Janeiro, 16 de julho de 2020
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Nome:
Cargo:

Nome:
Cargo:

Pedro Ely

Procurador

Procurador

SP - 28268052v1

Gabriel Xavier
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ANEXO H – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AOS PERÍODOS DE TRÊS MESES FINDOS
EM 31 DE MARÇO DE 2020 E 2019
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Comentário da Administração sobre os Resultados do 1º trimestre de 2020.
Somos a d1000, a nona maior rede de drogarias do Brasil no quesito faturamento1. Pertencemos
ao mesmo grupo econômico da Profarma, a segunda maior distribuidora de produtos
farmacêuticos e perfumaria do país, que possui suas ações ordinárias admitidas à negociação no
segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado, desde 2006.
Somos formados pelo conjunto das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria
Rosário, sociedades que foram adquiridas por nós entre 2013 e 2016. Desde 2013,
implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas drogarias que operamos
e, com isso, conseguimos um considerável ganho de produtividade, o que pode ser verificado
pela evolução do nosso faturamento por loja que era de R$ 458,5 mil em 31 de dezembro de
2017 e passou para R$ 511,11 mil em 31 de março de 2019 (R$506,4 em 31 de dezembro de 2019
e R$ 501,4 mil em 31 de dezembro de 2018).
Operamos por meio de nossas 1962 lojas físicas e centrais de atendimento telefônico (call
center/delivery) nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito
Federal. Em apenas sete anos de atividade no setor de varejo farmacêutico, conquistamos
posição de liderança em nossas principais áreas de atuação, estando entre as top três drogarias,
tanto no Distrito Federal como no Rio de Janeiro3.
Nossas bandeiras estão presentes há mais de 40 anos em suas respectivas regiões de atuação e
apresentam notável reconhecimento dos consumidores. No Rio de Janeiro, por exemplo, na
edição do ranking de marcas destaque do varejo farmacêutico elaborada pela Revista Veja Rio4,
a Drogasmil foi reconhecida entre as três farmácias preferidas, enquanto a Drogaria
Rosário figura como a mais desejada (top of mind) da categoria farmácia por quatro anos
consecutivos, desde 20165.
Contamos com cerca de 3.600 colaboradores e atendemos aproximadamente 2,5 milhões de
consumidores/ mês. Nossa plataforma diversificada nos permite experimentar as
particularidades e necessidades de todas as classes sociais da população brasileira (desde A+ a
C), respeitando as características de cada região.
Fazemos parte do Grupo Profarma e, por isso, usufruímos de algumas vantagens competitivas
decorrentes deste modelo integrado, dentre elas:
x
x
x

maior periodicidade de entregas (entregas diárias) e, por consequência, menor ruptura;
menor necessidade de capital de giro (utilização do estoque da Profarma);
aproveitamento de sinergias administrativas (utilização de um centro de serviços
compartilhados (back-office));

1

Conforme base de dados divulgada pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias e
considerando-se o faturamento das Drogaria Tamoio.
2
Em 31 de dezembro de 2019.
3
Com base no critério de número de lojas em 31 de dezembro de 2019
4
De acordo com a reportagem “Pesquisa de Veja Rio revela as marcas preferidas dos cariocas”, divulgada
pela Revista Vejo Rio em março de 2018.
5
De acordo com a pesquisa realizada pela Data Folha em novembro de 2016, 2017, 2018 e 2019,
respectivamente.
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x
x
x

baixa demanda de Capex para centros de distribuição (utilização dos centros de
distribuição da Profarma);
eficiência tributária com a presença de centro de distribuição e loja no mesmo estado
(visto que a Profarma possui 11 centros de distribuição, o que nos permite reduzir o
valor de imposto (ICMS) cobrado sobre a circulação de mercadoria); e
e incremento de poder de barganha com os fornecedores, já que, juntos, somos o
terceiro maior comprador do setor farmacêutico privado nacional6.

A atuação da nossa Companhia é voltada para a comercialização de: (i) medicamentos
(a) branded (medicamentos sujeitos à prescrição médica), (b) genéricos, e (c) OTC/ MIPS (overthe-counter/ medicamentos isentos de prescrição), tais como remédios para tosse, dor e gripe; (ii)
produtos de higiene pessoal, beleza e dermocosméticos, tais como produtos infantis, sabonetes,
cremes de tratamento e tinturas para cabelo e maquiagem, e (iii) produtos de conveniência, tais
como produtos alimentícios, medidores de pressão, balanças e correlatos. Para mais informações
sobre os produtos que são comercializados por nossa Companhia, ver item 7.2a) deste Formulário
de Referência.
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais para os Períodos Indicados
A tabela a seguir apresenta um resumo das nossas principais informações financeiras e
operacionais para os exercícios sociais encerrados em 31 de março de 2020, 2019 e 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Exercícios encerrados em

Período de três
meses findo
em 31/03/2020

Período de três
meses findo
em
31/03/2019

2019

2018

2017

19x18

18x17

Lucro Bruto

85.949,00

81.489,00

341.939,50

347.423,00

369.419,00

(1,58)%

(5,95)%

Despesas Operacionais

(362.859,61) (337.876,00) (408.161,00)

(2,68)%

(17,27)%

Indicadores financeiros
(em R$ Mil)

Δ

31 de dezembro de

(85.654,00)

(80.691,00)

Resultado antes dos
impostos

-8.777,00

-9.428,00

4.174,82

(10.323,00)

(95.555,00)

(140,44)%

89,20%

EBITDA7

19.022,00

17.558,00

84.487,83

31.584,00

(16.464,00)

167,50%

(291,84)%

Margem EBITDA

6,73%

6,41%

7,46%

2,72%

(1,44)%

4,7 p.p

4,2 p.p

EBITDA Ajustado8

4.167,00

3.159,00

25.491,83

33.433,75

195,01

(23,75)%

17045,63%

1,47%

1,15%

2,25%

2,88%

0,00%

(0,6) p.p

2,9 p.p

Margem EBITDA Ajustado

6 Utilizando como critério as informações divulgadas pela IQVIA aos associais no mês de janeiro de 2020,
referente a dezembro de 2019.
7
EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com nossas demonstrações
financeiras observando as disposições do Ofício Circular CVM n.° 01/2007, quando aplicável. Calculamos
nosso EBITDA como nosso lucro operacional antes do resultado financeiro, dos efeitos da depreciação de
bens e da amortização do intangível. O EBITDA não é medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Divulgamos o EBITDA porque o
utilizamos para medir nosso desempenho. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como
substituto do lucro líquido ou do lucro operacional, como indicadores de desempenho operacional ou fluxo
de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida
8 EBITDA Ajustado das despesas de fechamento de lojas/reestruturação nos anos de 2017 e 2018, e para
2019 exclui o efeito positivo de adoção do IFRS 16 / CPC 06
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Indicadores

Período de Período de
três meses três meses
findo em
findo em
31/03/2020 31/03/2019

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de

Δ

2019

2018

2017

19x18

18x17

Número de Lojas Abertas

2

0

6

2

1

2,00

1,00

Número de Lojas Encerradas

2

2

14

23

55

-0,39

-0,58

196

202

196

204

225

-0,04

-0,09

Número de Lojas Ativas (final do
período)
Receita Bruta mensal por loja (R$
mil)
Margem de Contribuição

511,11

481,70

506,43

501,40

458,53

0,01

0,09

7,20%

5,80%

7,10%

6,70%

6,00%

0,4 p.p

0,7 p.p

Endividamento
A tabela a seguir ilustra o endividamento da Companhia ao longo dos exercícios sociais
encerrados em 31 de março de 2020 e 2019 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Exercícios encerrados em

Período de
três meses
findo em
31/03/2020

Período de
três meses
findo em
31/03/2019

2019

2018

2017

19x18

18x17

218.555,00

119.124,00

131.416,00

104.094,00

267.630,00

26,25%

(61,11)%

100.424,00

71.463,00

87.283,00

87.430,00

19.400,00

(0,17)%

350,67%

Dívida Bruta

318.979,00

190.587,00

218.699,00

191.524,00

287.030,00

14,19%

(33,27)%

Caixa e Equivalente de caixa

59.767,00

41.032,00

49.166,00

57.619,00

46.705,00

(14,67)%

23,37%

Instrumentos Financeiros

54.169,00

-6.060,00

4.575,00

2.968,00

-

54,14

-

Dívida Líquida

205.043,00

155.615,00

164.958,00

130.937,00

240.325,00

25,98%

(45,52)%

Dívida Líquida / EBITDA

2,4 x

4,0 x

2,0 x

4,1 x

(14,7) x

-

-

Dívida Líquida / EBITDA
Ajustado

7,7x

9,0 x

6,4x

3,9x

1232,4x

-

-

459.755,00

460.307,00

466.049,00

491.570,00

257.269,00

(5,19)%

91,07%

Indicadores financeiros
(em R$ mil)
Empréstimos e financiamentos
(Passivo Circulante)
Empréstimos e financiamentos
(Passivo Não Circulante)

Patrimônio Líquido

Δ

31 de dezembro de

Importante destacar que o indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado foi prejudicado no ano de
2017, devido aos resultados iniciais advindos da aquisição da Rede Rosário. Neste contexto, o
indicador perde a comparabilidade com o mesmo indicador dos anos subsequentes.
A tabela abaixo apresenta a conciliação entre o EBITDA, o EBITDA Ajustado e o lucro (prejuízo)
líquido divulgado em nossas informações trimestrais referentes ao período de três meses findo
em 31 de março de 2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
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A-B+C
Período de
doze meses
findo em
31/03/2020

Lucro/Prejuízo
Imposto de renda e
contribuição social
Resultado financeiro líquido
Despesas de Depreciação e
Amortização
EBITDA
Despesas de fechamento de
lojas/reestruturação
Arrendamento¹

A
Período de
três meses
findo em
31/03/2020
(em R$mil)

B
Período de
três meses
findo em
31/03/2019

(6.801,82)

(6.294,00)

11.627,70

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
(em R$mil)

(6.979,00)

C
2019
(7.486,82)

2018
2.681,00

2017
(72.327,00)

(2.483,00)

(2.449,00)

11.661,70

(13.004,00)

(23.228,00)

(26.249,00)

9.072,00

10.226,00

(25.095,00)

19.870,00

56.563,00

107.373,82

18.726,00

16.760,00

105.407,82

22.037,00

22.528,00

85.950,70

19.021,00

17.558,00

84.487,70

31.584,00

(16.464,00)

-

-

-

-

1.850,00

16.659,00

(59.792,00)

(15.195,00)

(14.399,00)

(58.996,00)

-

-

3.826,00
3.159,00
EBITDA Ajustado
26.158,70
25.491,70
33.434,00
195,00
Receita operacional líquida
1.140.479,00 282.839,00
274.571,00 1.132.211, 00 1.161.068,00 1.143.299,00
7,54%
6,73%
6,39%
Margem EBITDA
7,46%
2,72%
(1,44)%
2,29%
1,35%
1,15%
Margem EBITDA Ajustado
2,25%
2,88%
0,02%
Dívida Líquida/EBITDA
2,4x
2,0 x
4,1 x
(14,6)x
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado
7,8x
6,5 x
3,9 x
1.232,4x
(1) Ajuste para fins de comparação em função da aplicação da Norma CPC06(R2) IFRS16 em vigor a partir de
1 de janeiro de 2019.

A tabela abaixo apresenta a conciliação entre a Dívida Bruta e a Dívida Líquida apresentada em
nossas informações trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de
2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Em 31 de dezembro de
(em R$mil)
2019
2018
2017

Em
31/03/2020
(em R$mil)
Empréstimos e
Financiamentos (Passivos
Circulante)
Empréstimos e
Financiamentos (Passivos Não
Circulante)
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
(-) Instrumentos Financeiros
(Ativo Circulante)
(-)Instrumentos Financeiros
(Ativo Não Circulante)
Dívida Líquida

218.555,00

131.416,00

104.094,00

267.630,00

100.424,00

87.283,00

87.430,00

19.400,00

318.979,00
(59.767,00)

218.699,00
(49.166,00)

191.524,00
(57.619,00)

287.030,00
(46.705,00)

(35.075,00)

(2.293,00)

(1.998,00)

-

(19.094,00)

(2.282,00)

(970,00)

-

205.043,00

164.958,00

130.937,00

240.325,00

O Trimestre e Impacto COVID-19
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Começamos o ano de 2020 mantendo os bons resultados obtidos em 2019 e tendo como
destaques do primeiro trimestre a receita líquida de R$300,5 milhões, 3% maior que o 1T19,
mesmo com menos 3,0% de lojas na base. Nesse primeiro trimestre, em meados de março, a
OMS declarou a pandemia de coronavírus. A Covid-19 e as políticas públicas adotadas para
mitigar seus efeitos tiveram impacto limitado no resultado do primeiro trimestre, tivemos
impacto imediato: aumento da demanda de itens correlacionados à Covid-19 e fechamento de
27 lojas, a partir de 18 de março, em função da determinação de fechamento de shoppings e
redução de fluxo, em função das medidas de restrição de circulação nas cidades.
É importante destacar que nossa maior preocupação foi – e é – a segurança de nossos
colaboradores e clientes, adotando todas as providências necessárias para a manutenção da
saúde das pessoas e dos negócios. Dessa forma, temos garantido nossa operação e atendimento
classificados como essenciais para a sociedade.
As perspectivas da Companhia para 2020 seguem em linha com a essencialidade e resiliência do
setor farmacêutico. Afinal, contamos com a sólida experiência de 59 anos de história da Profarma,
que sempre encontrou e aproveitou as oportunidades de melhorias em épocas de grandes
desafios. Além disso, estamos acompanhando as mudanças no padrão de consumo, as políticas
públicas e seus incentivos e buscando as melhores ações para a Companhia, com agilidade e
assertividade na implementação dos ajustes necessários.
Na d1000 varejo farma, a receita bruta atingiu R$ 300,5 milhões no 1T20 – um crescimento de
3,0% em relação ao 1T19. Este resultado foi alcançado mesmo considerando um número 3%
menor de lojas entre trimestres, encerrando o 1T20 com 196 lojas. Nosso Ebitda atingiu R$ 19,0
milhões e uma margem Ebitda de 6,7%, o que representa uma melhora de 0,3 p.p em relação ao
mesmo período do ano anterior.
Semelhante ao que sucedeu aos principais players do varejo farmacêutico, a d1000 teve um
incremento de vendas nas primeiras semanas de março e um declínio a partir do 18 de março.
Essa redução se deve, essencialmente, a dois fatores: o fechamento temporário de 27 lojas,
majoritariamente de shopping (cerca de 14% da nossa base de lojas); e o menor movimento nas
demais lojas, fruto das restrições de fluxo advindas das medidas governamentais contra a
proliferação do novo coronavírus. Esse cenário permaneceu inalterado durante o mês de abril.
De forma a mitigar parcialmente esses efeitos da pandemia, a Companhia adotou uma série de
iniciativas, entre elas: a ampliação da área de cobertura de delivery (peso de 12% na última
semana de março), aplicação de mecanismos de suspensão e redução de jornada temporária de
trabalho disponibilizados pela MP 936/2020, renegociação dos valores devidos de aluguel e
revisão de despesas, com corte ou postergação.
Pese o cenário de incerteza imposto globalmente pela Covid-19, seguimos acreditando na
resiliência e dinâmica de crescimento do mercado farmacêutico, dada sua comprovada
performance em outros momentos de crise. Dessa maneira, permanecemos com o nosso plano
de abertura e reforma de lojas durante o ano de 2020.
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KPMG Auditores Independentes
Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17º andar - Centro
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Telefone +55 (21) 2207-9400
kpmg.com.br

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
- ITR
Aos Conselheiros, Diretores e Acionistas da
D1000 Varejo e Farma Participações S.A.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da
D1000 Varejo e Farma Participações S.A (“Companhia”), contidas no Formulário de
Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2020, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo
as notas explicativas.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações
contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como
pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações
Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações
Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim
Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente).
Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na
aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de
uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo
com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser
identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de
Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado
(DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de
março de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações
foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das
informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as
informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua
forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Juliana Ribeiro de Oliveira
Contador CRC RJ-095335/O-0

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.
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7

8

9

Estoques

Impostos a recuperar

Outros contas a receber

-

-

13.086
129.448

25.462
142.135

-

-

-

-

466.049

466.049

-

-

1.197.977

876.545

621.198

192.846

-

525

3.232

32.369

19.094

7.281

321.432

-

-

23.652

1.095.643

846.882

623.331

181.403

-

525

3.232

28.527

2.282

7.582

248.761

19.449

35.319

2.293

35.075

35.341

49.166

59.767

-

-

-

-

-

466.049

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

462.134

Total dos Ativos

460.118

13

14

Imobilizado

Intangível

460.118

-

-

Total dos Ativos não circulantes

9

12

Investimentos

8

Impostos a recuperar

Outros contas a receber

20

IR e CSLL diferidos

-

-

26.3

Instrumentos financeiros

2.016

1.911

-

-

-

-

105

Depósitos judiciais

Ativos não circulantes

Total dos Ativos circulantes

6

26.3

Contas a receber

Instrumentos financeiros

5

Total do Patrimônio Líquido e Passivos

462.134
-

459.755

Total do Patrimônio Líquido

634.017

1.590

1.590

-

-

-

-

-

-

789

338

-

-

75

-

-

376

466.049
#REF!

466.049

(167.968)

634.017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controladora
31.03.2020
31.12.2019

(174.262)

22

21

17

19

20

16

21

17

16

15

Nota

Prejuízos acumulados

Capital social

Patrimônio líquido

Total dos Passivos não circulantes

Outras contas a pagar

Contas a pagar - aquisição de subsidiária

Arrendamento a pagar

Provisão para Contingências

Impostos diferidos

Impostos e taxas

Empréstimos e financiamentos

Passivos não circulantes

Total dos passivos circulantes

Outras contas a pagar

Contas a pagar - aquisição de subsidiária

Arrendamento a pagar

Impostos e taxas

Salários e contribuições sociais

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Passivos circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Ativos circulantes

Consolidado
31.03.2020
31.12.2019
Passivos

Controladora
31.03.2020
31.12.2019

Ativos

Nota

D1000 Varejo Farma S.A.
Balanços Patrimoniais em 31 de Março de 2020 e 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de Reais)

1.197.977
-

459.755

(174.262)

634.017

313.559

-

11.000

127.739

48.567

14.462

11.367

100.424

424.663

5.076

4.199

45.617

9.250

26.663

218.555

115.303

1.095.643

466.049

(167.968)

634.017

295.319

-

12.000

117.742

55.437

13.101

9.756

87.283

334.275

5.011

3.031

44.500

15.019

21.764

131.416

113.534

Consolidado
31.03.2020
31.12.2019

D1000 Varejo Farma S.A.
Demonstrações dos Resultados
Períodos de três meses findos em 31 de Março de 2020 e 31 de março de 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
31.03.2020 31.03.2019

Nota
Receita operacional líquida

24

Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Despesas logística e distribuição
Despesas de infraestrutura
Provisão p/ Perda crédito esperado
Outras despesas/receitas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial

27
27
27
27
27
27

Resultado antes do resultado financeiro

-

282.839

274.571

-

-

(196.890)

(193.082)

-

-

85.949

81.489

(1)
(6.978)

(7.145)
(59.482)
(678)
(18.727)
(57)
435
-

(7.756)
(55.956)
(816)
(16.760)
(255)
852
-

(6.287)

(6.979)

(85.654)

(80.691)

(6.287)

(6.979)
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Resultado antes dos impostos

-

(5)
(13)
(6.269)

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019

798

(7)

-

165
(9.237)

438
(10.664)

(7)

-

(9.072)

(10.226)

(8.777)

(9.428)

(6.294)

Imposto de renda e contribuição social - diferido
Imposto de renda e contribuição social - corrente

295

(6.979)

-

-

2.483
-

2.683
(234)

-

-

2.483

2.449

Resultado do período

23

(6.294)

(6.979)

(6.294)

(6.979)

Resultado por lote de mil ações (em RS)

23

(0,009)

(0,010)

(0,009)

(0,010)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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D1000 Varejo Farma Participações S/A

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Períodos de três meses findos em 31 de Março de 2020 e 31 de março de 2019
(Em milhares de Reais)
Controladora
31.03.2020
31.03.2019

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019

Resultado do período

(6.294)

(6.979)

(6.294)

(6.979)

Total dos Resultados Abrangentes dos períodos

(6.294)

(6.979)

(6.294)

(6.979)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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D1000 Varejo Farma S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019
(Em milhares de Reais)

Controladora
31.03.2020

Consolidado

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2019

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Resultado antes dos impostos

(6.294)

(6.979)

(8.777)

(9.428)

Ajustes para
Depreciação e amortização

-

-

5.651

5.660

Depreciação direito de uso imóveis

-

-

13.075

11.100

Resultado equivalência patrimonial

6.269

6.978

-

-

-

-

3.583

4.234

Juros de Empréstimos Provisionados
Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados

-

-

57

255

Perda na baixa de imobilizado e intangível

-

-

305

45

Provisão / Reversão para perda estoque

-

-

325

Provisão / Reversão para contingência

-

-

(6.870)

(1.476)

Encargos financeiros direito de uso

-

-

3.359

3.447

Outros

-

-

998

1.487

11.706

15.324

(25)

(1)

-

Redução (aumento) nos ativos
Contas a receber

-

-

(12.461)

(3.684)

Estoques

-

-

(12.687)

(10.290)

-

-

(543)

-

(3.895)

376

-

1.769

-

-

4.261

1.471

75

-

(3.627)

(2.500)

(612)

(724)

Impostos a recuperar
Outros

(1.910)

154
(527)

Aumento (redução) nos passivos
Fornecedores
Salários e contribuições
Impostos a recolher
Outros

1.927

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

443

(1)

(16.089)

1.625

849

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aumento de investimento

(338)

-

-

-

Adições ao imobilizado

-

-

(3.585)

(3.044)

Adições ao Intangível

-

-

(1.122)

(3.451)

Baixas de imobilizado

-

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(338)

-

6
(4.701)

8
(6.487)

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Obtenção de empréstimos - Principal

-

-

89.318

24.688

Pagamento de empréstimos - Amortização

-

-

(40.646)

(17.822)

Pagamento de empréstimos - Juros

-

-

(2.086)

(3.416)

Pagamento de Arrendamento direito de uso

-

-

(15.195)

(14.399)

-

-

31.391

(10.949)

(1)

10.601

(16.587)

5

49.166

57.619

Caixa líquido atividades de financiamento
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

105

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro

-

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março

105

4

59.767

41.032

105

(1)

10.601

(16.587)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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188
634.017

-

634.017

-

5.000

-

AFAC

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de Março de 2020.

Resultado do Período

Saldos em 31 de Dezembro de 2019.

Resultado do Período

Aum. de Capital C/ Dinheiro

Adoção Inicial IFRS 16 / CPC 6

629.017

-

Saldos em 31 de Março de 2019.

-

Resultado do Período

629.017

Capital social

Adoção Inicial IFRS 16 / CPC 6

Saldos em 31 de Dezembro de 2018.

(Em milhares de Reais)

Períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

D1000 Varejo Farma Participações S/A.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(174.262)

(6.294)

(167.968)

(508)

-

1.250

(168.710)

(6.979)

(24.284)

(137.447)

Prejuízos
Acumulados

459.755

(6.294)

466.049

(508)

5.000

1.250

460.307

(6.979)

(24.284)

491.570

Total

189
(6.285)

Valor adicionado total a distribuir

7
7
-

Remuneração de Capital de Terceiros:
Juros
Aluguéis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Valor adicionado distribuído

(6.285)

(6.294)
(6.294)

-

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de Capitais Próprios:
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício

3
3
-

Pessoal e encargos:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Distribuição do valor adicionado

(6.269)
(6.269)
-

(16)

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

-

(16)

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização

(16)
(2)
(14)

(6.979)

(6.979)
(6.979)

-

-

-

(6.979)

65.890

(6.294)
(6.294)

8.357
9.238
(882)

16.237
2.848
10.525
2.864

47.591
41.784
3.444
2.363

65.890

4.440
165
4.275

61.451

(1)
(6.978)
(6.978)
-

(18.727)

80.177

(220.268)
(205.191)
(14.246)
(831)

61.630

(6.979)
(6.979)

10.101
10.665
(564)

16.215
2.793
10.211
3.210

42.293
36.890
3.142
2.261

61.630

447
438
8

61.183

(16.760)

77.943

(213.836)
(196.528)
(17.969)
660

Consolidado
31.03.2020
31.03.2019
300.445
291.779
300.530
291.882
(85)
(104)

-

(1)

(1)
(1)

Controladora
31.03.2020
31.03.2019
-

Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas
Custo das mercadorias e serviços vendidos
Mat., energia, serviço de 3os. e outros
Perda / Recuperação de valores ativos
Outras

Receitas
Vendas de mercadorias produtos e serviços
Provisão para crédito de liquidação duvidosas - Reversão/(Constituição)

(Em milhares de Reais)

Demonstração do valor adicionado
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 31 de março de 2019

D1000 Varejo Farma Participações S/A

D1000 Varejo Farma Participações S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Março de 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma).
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Contexto operacional

A D1000 Varejo Farma S.A. (“D1000” ou “Grupo”) é uma sociedade anônima de capital fechado com
sede na Av. Ayrton Senna, 2150 Bloco P 3º andar, no Estado do Rio de Janeiro, e possui por objeto,
a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo
representar sociedades nacionais ou estrangeiras. O Grupo tem como controladora integral a
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (“Profarma”).
As Informações trimestrais individuais e consolidadas do Grupo relativas ao trimestre findo em 31 de
março de 2020 abrangem D1000 e suas controladas, conforme destacadas na nota 4, conjuntamente
referidas como “o Grupo” e individualmente como “entidades do Grupo”. As entidades operacionais
do Grupo atuam, principalmente, na atividade de venda no varejo de produtos farmacêuticos e
cosméticos, conforme detalhado a seguir:
A CSB Drogarias S.A. opera no varejo farmacêutico do Rio de Janeiro, através das marcas Drogasmil
e Farmalife, contando com uma rede de 58 lojas na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A Drogaria Cipriano de Santa Rosa Ltda é uma holding que controla as entidades operacionais
detentoras das lojas da rede de Drogarias Tamoio. Esta rede conta com 64 lojas, distribuídas
principalmente na cidade de Niterói, São Gonçalo, região dos lagos e região serrana do estado do
Rio de Janeiro.
A Rede Rosário (Drogarias Rosário S/A) opera 74 lojas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato
Grosso.

2

Base de preparação

Declaração de conformidade
As presentes informações trimestrais foram preparadas de acordo com o pronunciamento técnico
CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária e de acordo com a norma internacional de contabilidade
IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accouting Standards Board (IASB),
e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR e evidenciam todas
as informações relevantes próprias das Informações Trimestrais – ITR, e somente elas, as quais são
consistentes com as utilizadas pela administração em sua gestão.
Estas informações trimestrais foram elaboradas seguindo princípios, práticas e critérios consistentes
com aqueles adotados na elaboração das demonstrações financeiras anuais em 31 de dezembro de
2019. Dessa forma, estas Informações Trimestrais – ITR devem ser lidas, em conjunto, com as
referidas demonstrações financeiras, aprovadas pelo Conselho de Administração do Grupo em 03
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de março de 2020, bem como aprovadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas na mesma data.
A emissão das informações trimestrais foi autorizada pela diretoria em 12 de junho de 2020.
Todas as informações relevantes próprias das informaçoes trimestrais, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
No trimestre findo em 31 de março de 2020, o Grupo incorreu em prejuízo do período de R$ 6,3
milhões e apresenta prejuízos acumulados de R$ 174,3 milhões. A Administração avaliou a
capacidade da Companhia de assegurar a continuidade operacional para o futuro previsível, a qual
considera o plano de negócios da Companhia, elaborado tendo por base as ações futuras planejadas
pela Administração, bem como certas premissas macroeconômicas e setoriais relevantes, como, por
exemplo, estimativas de crescimento de vendas e ganhos operacionais.
Na análise do Capital Circulante Líquido, tendo um passivo relevante com a própria controladora, a
D1000 Varejo apresentou nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2019, melhora em
sua geração de caixa, razão pela qual a necessidade de aportes por parte da controladora reduziu
substancialmente de R$ 234.100 no exercício de 2018 para R$ 5.000 no exercício de 2019. No 1º
trimestre de 2020, não tivemos aporte da controladora, sendo a necessidade de caixa coberta por
recursos de terceiros. Como nos anos anteriores, caso não haja a operação de captação de recursos
no mercado e caso haja necessidade, a controladora tem a capacidade e intenção de fazer os
aportes necessários de capital no prazo de pelo menos 12 (doze meses) da data da aprovação
destas Informações trimestrais.
Com base em sua avaliação, a Administração concluiu que não existe incerteza relevante quanto a
capacidade da Companhia de continuar operando no futuro previsível. Portanto, as informações
trimestrais individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas com base em continuidade
operacional.
2.1 Analise Impactos COVID-19
Em atendimento ao Oficio-Circular CVM SNC/SEP no. 02/2020 tendo em vista o novo cenário atual
de pandemia do Covid-19, a Companhia fez uma análise de possíveis impactos nas informações
contábeis deste trimestre.
Vale destacar que até o momento, exceto pelas lojas fechadas em shoppings por obrigação das
medidas de isolamento impostas pelas autoridades públicas, a maior parcela de nossas lojas (86%)
estão operando dentro da normalidade mediante a adoção das medidas necessárias para proteção
de nossos funcionários e clientes. Como forma de minimizar os impactos da pandemia do COVID19 em nossos negócios, adotamos as seguintes medidas:
x

Preservação de Caixa
— Redução de custos e de despesas administrativas com reflexo a partir da 2ª.
quinzena de março de 2020.
— Mudanças operacionais no sentido de aumentar a capilaridade e logística das
vendas Delivery, que desde o final do mês de março cresceram em até três vezes
na comparação com período pre-Covid (fevereiro/2020), atingindo 12% das vendas,
também com o foco de mitigar as reduções de vendas nas lojas fechadas
temporariamente.
— Revisão e negociação do contrato de aluguel de 27 lojas em função do fechamento
obrigatório relacionado as medidas de distanciamento social impostas pelo governo.
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x

Colaboradores
— Antecipação de 25% do 13º salário para todos os nossos colaboradores de lojas.

x

Saúde
— Criação de um canal exclusivo para acompanhamento dos casos suspeitos da
doença, com uma equipe médica e assistentes sociais para apoio a colaboradores
e familiares.
— Comunicados e treinamentos frequentes sobre prevenção, higiene e cuidados com
a saúde.
— Distribuição de kits de prevenção (álcool gel, luvas e máscaras) para nossos
colaboradores.
— Monitoramento de casos suspeitos e confirmados e de colaboradores que tiveram
contato direto com casos positivos.
— Implementação de protocolos de biossegurança nos estabelecimentos.
— Adequação físicas das lojas para promover a segurança no atendimento aos
clientes.
— Afastamento do local de trabalho dos colaboradores pertencentes aos grupos de
risco.
— Home office para a área corporativa.
— Reuniões entre colaboradores e lideranças realizadas através de plataformas
digitais.
— Suspensão de viagens para todos os colaboradores.
— Controle de fluxo de pessoas em loja, com corredor de isolamento, para manter a
distância recomendada.

x

Comunidade
— Reforço na campanha de solidariedade em parceria com UNICEF, através do
Instituto Profarma de Responsabilidade Social, para ajudar as comunidades mais
vulneráveis ao COVID-19.
— Doação de álcool em gel distribuídos para Instituto Fernandes Figueira (RJ), Hospital
Universitário Antônio Pedro (RJ) e Abrace/Hospital da Criança (DF).
— Distribuição de kits de higiene, com o apoio de fornecedores, para as centenas de
famílias assistidas pelo Instituto Profarma de Responsabilidade Social e a outras
que se encontram em vulnerabilidade social no Rio de Janeiro e Distrito Federal.
— Criação de protocolos para orientação de colaboradores e clientes, com base nas
determinações da OMS, do Ministério da Saúde, da Anvisa e da Abrafarma.

Na avaliação do contas a receber em 31/03/2020, onde sua maior parcela está concentrada em
cartões de credito (69%), junto às principais administradoras do mercado (Cielo e Redecard) sendo
que 43% foram recebidos em 30 dias e o restante substancialmente em Maio e Junho. Incluindo a
avaliação de recebíveis relativos a convênios, não observamos nenhum aumento significativo no
risco de crédito que pudesse justificar qualquer impacto na provisão para perdas de créditos
esperadas, bem como qualquer impacto da pandemia da COVID-19 em relação a risco de liquidez
de seus recebíveis.
Os estoques do Grupo atingiram em 31/03/2020 R$ 142.460 com o giro médio de 62 dias (55 dias
em 31 de dezembro de 2019). Tendo em vista o nível de vendas que não foi muito impactado a
administração entende que não há necessidade de se constituir provisão adicional de perdas por
validade.
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O valor recuperável do ágio referente a suas aquisições no montante de R$ 436.251 foi testado,
levando em consideração os impactos decorrentes do novo cenário de pandemia. Com estimativas
suportadas principalmente pela resiliência do mercado farmacêutico tendo em vista a sua
essencialidade, a administração não identificou qualquer ajuste quanto à recuperabilidade do ágio
no período.
Com relação às dívidas bancarias de curto e longo prazo, no total de R$ 318.979, o Grupo não
necessitou de renegociações ou extensões de prazos, seguindo sua estratégia de gerenciamento
de dívida, através de renovações de dívidas quando necessário. Não há exposição a variação
cambial em seus ativos e passivos financeiros, portanto não há necessidade de se revisar ou
constituir provisões adicionais relativas ao cenário Covid-19, tendo em vista a volatilidade da taxa de
cambio registrada neste período.
Não foram observadas interrupções significativas na cadeia de fornecimento de produtos para
revenda, tendo sido possível manter os mesmos níveis de serviço de atendimento aos clientes neste
período, em relação a períodos anteriores, nas duas regiões em que atuamos, Rio de janeiro e
Centro oeste.
As vendas do trimestre findo em 31 de março de 2020 foram positivamente impactadas pelo início
do ciclo de isolamento no país no mês de março, em função da antecipação de compras até a terceira
semana de Março, identificada pelos institutos que acompanham as dinâmicas do mercado
farmacêutico, caracterizado pela sua resiliência, tendo em vista a essencialidade dos produtos
comercializados, na sua maioria medicamentos
No entendimento da nossa administração, as medidas tomadas até o momento – e que estão em
constante reavaliação – buscam manter o nível de serviço e qualidade operacional que prezamos
em nossas operações, além de preservar a saúde e bem-estar dos nossos colaboradores,
fornecedores e clientes e da sociedade como um todo, apoiando o cumprimento das medidas
determinadas pelas autoridades públicas. Ainda, apesar de estarmos presenciando um momento de
incertezas, em que não é possível precisar seus impactos, bem como seu prazo de duração, no
entendimento da nossa administração, tais medidas visam a manutenção da evolução de nossa
Companhia no decorrer deste período. Diante do exposto não foram verificados impactos contábeis
relevantes nas informações contábeis até o momento. A nota explicativa 30 apresenta os eventos
subsequentes relacionados à pandemia.

3

Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas informaçoes trimestrais individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que é a
moeda funcional do Grupo, todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.
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4

Informações trimestrais consolidadas

As informações trimestrais consolidadas incluem as informações do Grupo e das seguintes
controladas:
Participação (%)
Controladas diretas

31.03.2020

31.12.2019

Nice RJ Participações S/A

100,00%

100,00%

Drogaria Cipriano de Santa Rosa Ltda (Cipriano)

100,00%

100,00%

Participação (%)
Controladas indiretas

31.03.2020

31.12.2019

CSB Drogarias S/A (i)

100,00%

100,00%

Drogaria Rosário S.A. (i)

100,00%

100,00%

Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda (i)

100,00%

100,00%

Casa Saba Brasil holdings Ltda (i)

100,00%

100,00%

(i)

Empresas sob controle direto da Nice RJ Participações S.A

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a. Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas;
b. Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das
empresas controladas;
c.

Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados decorrentes
de negócios entre as entidades do Grupo. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma
maneira, mas apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos
relacionados;

d. Eliminação de encargos de tributos sobre a parcela de lucros não realizados apresentados como
tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado;
e. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as entidades do Grupo e
consistem com aquelas utilizadas no exercício anterior.
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5

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31.03.2020

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Consolidado

31.12.2019

31.03.2020

31.12.2019

105

-

6.384

11.061

-

-

53.383

38.105

105

-

59.767

49.166

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
Em 31 de março de 2020, as aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos bancários
do Santander, Itaú, Safra, e Caixa Econômica Federal, remunerado a taxa entre 97% a 101% do
Certificado de Depósito Interbancário-CDI (97% a 101% em 31 de dezembro de 2019).
A exposição do Grupo a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e
passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa nº 26.
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Contas a receber
Consolidado
31.03.2020

Clientes
Perdas de créditos esperados

31.12.2019

26.037
(575)

13.599
(513)

25.462

13.086

Segue a posição dos saldos:
Consolidado
31.03.2020
A Vencer

31.12.2019

25.077

12.485

Vencidos de 1 a 30 dias

206

317

Vencidos de 31 a 60 dias

49

71

Vencidos de 61 a 90 dias

38

101

Vencidos de 91 a 180 dias

92

112

Vencidos de 181 a 360 dias

575

513

26.037

13.599
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Segue movimentação para perdas de crédito esperadas (PCE):
Consolidado
31.03.2020

31.12.2019

Saldo Inicial
Adições
Reversões

(513)
(91)
29

(90)
(1.142)
719

Saldo Final

(575)

(513)

7

Estoques
Consolidado
31.03.2020

Medicamentos
Perfumaria

Movimentação

31.12.2019

87.060
55.075

79.289
50.159

142.135

129.448

Consolidado

Em 31 de Dezembro de 2018

(665)

Adições
Reversões
Em 31 de Dezembro de 2019

(668)
1.333
-

Adições
Em 31 de Março de 2020

(325)
(325)

A constituição para perda ocorre conforme inventários feitos periodicamente nas lojas (a cada 90
dias). Esses inventários são baseados na quantidade de produtos listados em sistema e
confrontados com a contagem do físico nas lojas.
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Impostos a recuperar
Consolidado
31.03.2020

31.12.2019

Circulante
ICMS

12.163

11.963

IR e CSLL

13.851

13.811

8.991

9.222

336

323

35.341

35.319

3.232

3.232

3.232

3.232

PIS e COFINS
Outros

Não Circulante
PIS e COFINS

9

Outros contas a receber
Consolidado
31.03.2020

31.12.2019

Circulante
Despesas antecipadas de seguros

555

Despesas antecipadas com Projetos

879

1.946

-

982

400

Despesas antecipadas de Benefícios Trabalhistas
Despesas antecipadas com Software

1.144
779

1.389
514

Outras despesas antecipadas

2.063

2.514

Adiantamentos (b)

3.815

1.953

Despesas antecipadas de IPTU

Acordos Comerciais (a)

14.027

13.464

Provisão p/ perda crédito esperada (a)

(1.659)

(1.664)

23.652

19.449

525

525

525

525

Não Circulante
Precatórios

(a) Referem-se a reembolsos contratuais gerados por despesas incorridas pelo Grupo para fomentar
ações de marketing e venda dos produtos dos seus fornecedores.
(b) Aumento decorrente da Pandemia (COVID-19), a empresa concedeu aos colaboradores de lojas,
25% de adiantamento de 13° salário.
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10 Partes relacionadas
O Grupo é composto pelas controladas diretas e indiretas. A composição acionária da controladora
está demonstrada na nota explicativa nº 4.
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de março de 2020, assim como as transações que
influenciaram o resultado do trimestre, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de
transações entre as controladas e controladoras.
As transações comerciais de compra e venda de produtos (vencíveis no curto prazo, sem incidência
de juros) estão demonstradas abaixo:
31.03.2020
CSB
Contas a receber (Profarma)
Fornecedores (Profarma)

Cipriano

31.12.2019

COF

Rosário

Total

Total

-

-

-

-

-
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(33.265)

(40.404)

(7.262)

(17.126)

(98.057)

(100.143)

31.03.2020
CSB
Receitas líquida (Profarma)
Custo (Profarma)

Cipriano

31.03.2019

COF

Rosário

Total

Total

-

-

(2.731)

-

(2.731)

(769)

56.911

73.642

-

62.399

192.952

189.220

11 Remuneração do pessoal chave da Administração
No período, a remuneração dos Diretores foi de R$ 304 (R$ 221 em março de 2019). Os encargos
sociais sobre estas remunerações totalizaram R$ 110 (R$ 81 em 31 de março de 2019). Além da
remuneração, o Grupo concede aos seus Diretores, seguro saúde e de vida no montante de R$ 5
(R$ 4 em 31 de março de 2019).

12 Investimentos
a. Informações das controladas.
Capital Social
31.03.2020
Controladas
Nice RJ
Participações
S/A (*)
Drogarias
Cipriano

31.12.2019

Qtde de Quotas
(lote mil)
31.03.2020

31.12.2019

Patrimônio Líquido
31.03.2020

31.12.2019

Resultado do Período
31.03.2020

Participação em %

31.12.2019

31.03.2020

31.12.2019

Participação PL
31.03.2020

31.12.2019

350.163

349.824

601.462

601.124

203.966

211.877

(8.249)

(19.308)

100,00%

100,00%

203.966

211.877

253.816

253.816

253.816

253.816

256.152

254.172

1.980

11.826

100,00%

100,00%

256.152

254.172

Total Investimentos

460.118

466.049

(*) Holding com participação indireta de 100% na CSB Drogarias S/A (Rede Drogasmil) e na Rosário/COF (Rede de Drogaria
Rosário).
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b. Movimentação dos investimentos no trimestre findo em 31 de março de 2020.
Nice

Cipriano

CSB

Rosário

COF

CSBH

Eliminação

Total

Saldo em 31.12.2018

242.355

249.210

14.370

(50.840)

1.509

(556)

35.517

91.565

Equivalência patrimonial

(19.308)

11.826

(9.511)

(14.352)

(3.939)

(9)

27.811

(7.482)

Aumento de Investimento

5.000

-

-

-

-

-

-

5.000

(16.170)
211.877

(6.864)
254.172

(7.385)
(2.526)

(7.243)
(72.435)

(1.543)
(3.973)

(565)

16.171
79.499

(23.034)
466.049

Equivalência patrimonial

(8.249)

1.980

(5.702)

(2.091)

890

3

6.900

(6.269)

Aumento de Investimento

338
203.966

256.152

(8.228)

(74.526)

(3.083)

(562)

86.399

338
460.118

Adoção inicial CPC 06 (R2) (*)
Saldo em 31.12.2019

Saldo em 31.03.2020

(*) Efeito da adoção do CPC 48 e 06 (R2) nas empresas controladas do varejo.

13 Imobilizado
Consolidado
31.12.2019

Benfeitorias
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
Direito de Uso

Taxa
10%
20%
10%
10%
20%
-

Custo
82.809
26.081
29.154
12.055
584
174.577
325.260

31.03.2020

31.12.2019

Adições

Baixa

Transferência

Custo

2.422
228
375
560
24.588
28.173

(734)
(34)
(70)
(20)
(1.920)
(2.778)

(1)
(14)
(3)
18
-

84.497
26.274
29.445
12.592
602
197.245
350.655

Depreciação
Acumulada
(51.872)
(20.343)
(17.776)
(7.031)
(386)
(60.401)
(157.809)

Valor
Líquido
32.625
5.931
11.669
5.561
216
136.844
192.846

Depreciação
Acumulada
(51.306)
(19.853)
(17.258)
(6.790)
(353)
(48.298)
(143.858)

Valor
Líquido
31.503
6.228
11.896
5.265
231
126.279
181.403

Valor
Líquido
31.503
6.228
11.896
5.265
231
126.279
181.403

Consolidado
31.12.2018

Benfeitorias
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
Direito de Uso

31.12.2019

31.12.2018

Taxa

Custo

Adições

Baixa

Transferência

Custo

10%
20%
10%
10%
20%
-

76.576
25.137
27.611
10.719
586
140.629

8.292
1.878
2.394
1.704
176.516
190.784

(2.054)
(927)
(830)
(400)
(2)
(1.939)
(6.152)

(5)
(7)
(20)
32
-

82.809
26.081
29.154
12.055
584
174.577
325.260

O imobilizado do Grupo não apresentou, durante o período findo em 31 de março de 2020, indícios de
impairment dos itens componentes do seu ativo imobilizado.
Consolidado
31.12.2019
Taxa
Benfeitorias
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
Direito de Uso

10%
20%
10%
10%
20%
-

31.03.2020

Saldo Inicial

Adições

(51.306)
(19.853)
(17.258)
(6.790)
(353)
(48.298)
(143.858)

(992)
(524)
(583)
(264)
(33)
(13.075)
(15.471)
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Baixa
426
34
65
23
972
1.520

Transferência

Saldo Final
-

(51.872)
(20.343)
(17.776)
(7.031)
(386)
(60.401)
(157.809)

Valor
Líquido
27.253
7.011
12.063
4.675
337
51.339

Consolidado
31.12.2018
Taxa
Benfeitorias
Computadores e Periféricos
Moveis e Utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
Direito de Uso

31.12.2019

Saldo Inicial

10%
20%
10%
10%
20%
-

Adições

(49.323)
(18.126)
(15.548)
(6.044)
(249)
(89.290)

Baixa

(3.642)
(2.237)
(2.244)
(966)
(104)
(48.298)
(57.491)

Transferência

1.659
508
516
240
2.923

2
18
(20)
-

Saldo Final
(51.306)
(19.853)
(17.258)
(6.790)
(353)
(48.298)
(143.858)

14 Intangível
Consolidado
31.12.2019

Marcas e Patentes
Software
Ponto Comercial
Ágio

Taxa
20%
20%
-

Custo
116.880
10.585
142.722
436.251
706.438

31.03.2020
Adições

Baixas

112
1.010
1.122

-

Custo

31.12.2019

Amortização
Acumulada

116.880
10.697
143.732
436.251
707.560

(9.399)
(76.963)
(86.362)

Valor
Líquido
116.880
1.298
66.769
436.251
621.198

Valor
Líquido
116.880
1.454
68.746
436.251
623.331

Consolidado
31.12.2018

Marcas e Patentes
Software
Ponto Comercial
Ágio

Taxa
20%
20%
-

Custo
116.880
10.305
138.313
470.301
735.799

31.12.2019
Adições

Baixas

Custo

280
5.655
5.935

(1.246)
(34.050)
(35.296)

116.880
10.585
142.722
436.251
706.438

31.12.2018
Amortização
Acumulada
(9.131)
(73.976)
(83.107)

Valor
Líquido
116.880
1.454
68.746
436.251
623.331

Valor
Líquido
116.880
1.997
76.155
470.301
665.333

Consolidado
31.12.2019
Taxa
Software
Ponto Comercial

Saldo Inicial

20%
20%

31.03.2020
Adições

(9.131)
(73.976)
(83.107)

Baixa

(268)
(2.987)
(3.255)

Saldo Final
-

(9.399)
(76.963)
(86.362)

Consolidado
31.12.2018
Taxa
Software
Ponto Comercial

Saldo Inicial

20%
20%

31.12.2019
Adições

Baixa

Saldo Final

(8.308)
(62.158)

(823)
(13.044)

1.226

(9.131)
(73.976)

(70.466)

(13.867)

1.226

(83.107)

a. Ágio na aquisição da rede Tamoio
O saldo de R$ 178.540 (178.540 em 31 de dezembro de 2019), refere-se à aquisição de 100% da
Rede de Drogarias Tamoio, em 23 de dezembro de 2015.
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b. Ágio na aquisição da rede CSB / Farmalife
O saldo de R$ 108.714, (108.714 em 31 de dezembro de 2019), referente à aquisição da CSB
Drogarias S.A., ocorrida em setembro de 2013.

c. Ágio na aquisição da rede Rosário
O saldo de R$ 148.997 (148.997 em 31 de dezembro de 2019), refere-se à aquisição de 100% das
cadeias Drogaria Rosário e Centro Oeste Farma (COF), efetivamente efetuadas em novembro de
2016.
A administração definiu cada drogaria, separadamente, como uma unidade geradora de caixa
(UGC). Com o objetivo de alocar essas UGCs ao ágio para fins de redução ao valor recuperável,
uma vez que todas as operações foram integradas posteriormente ao processo de aquisição (gestão,
sistemas, processos, etc.) e se beneficiam das sinergias das combinações. Todas essas UGCs
foram alocadas a todo o saldo do ágio no montante de R$ 436.251 (R$ 436.251 em 2019).
Em função do Covid-19, o teste de redução ao valor recuperável do ágio realizado em 31 de
dezembro de 2019 foi atualizado para data base 31/03/2020, considerando o fluxo de caixa
descontado (cinco anos e uma taxa de crescimento terminal a partir de então) à taxa de 11,6% ao
ano (11,6% em 31 de dezembro de 2019), e um crescimento projetado de 3,8% (4,2% em 31 de
dezembro de 2019) em uma base de perpetuidade. O crescimento da receita foi projetado levando
em consideração os níveis médios de crescimento experimentados nos últimos cinco anos e o
crescimento estimado do volume de vendas e preços para os próximos cinco anos. Com base no
cálculo efetuado em 31 de dezembro, o valor contábil do ágio e essas UGCs foi determinado como
superior ao seu valor recuperável, e uma perda por redução ao valor recuperável de R$ 34.050 foi
reconhecida em 2019. A perda por redução ao valor recuperável foi totalmente alocada ao ágio e
incluído nas “despesas de infraestrutura”. Em 31 de março de 2020, não foi identificada perda por
redução ao valor recuperável.

d. Marcas e Patentes
Refere-se substancialmente às marcas relacionadas às redes de lojas adquiridas, sendo R$ 50.562
na CSB (marcas Drogasmil e Farmalife), R$ 44.273 na Itamaraty (marca Tamoio) e R$ 22.045 na
Rosário (marca Rosário).

15

Fornecedores
Consolidado
31.03.2020

Fornecedores-Mercadorias p/ Revenda
Fornecedores-Partes relacionadas
Fornecedores-Mercadorias não Revenda

31.12.2019

8.582

5.860

98.057

100.143

8.664

7.531

115.303

113.534

As controladas CSB, Cipriano e COF fazem transações comerciais de compra de mercadorias com
sua controladora indireta, conforme nota explicativa nº 10.
O Grupo possui uma política de gerenciamento de risco financeiro para assegurar que contas a
pagar sejam liquidadas dentro do prazo.
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A exposição do Grupo a riscos de liquidez relacionados a contas a pagar a fornecedores e outras
contas a pagar é divulgada na nota explicativa nº 26.4.
Segue a posição dos saldos a pagar de mercadorias para revenda, não revenda e partes
relacionadas por vencimento:
31.03.2020

Consolidado
31.12.2019

De 01 a 60 dias

114.716

113.175

De 61 a 90 dias

359

171

De 91 a 360 dias

228

188

115.303

113.534

16 Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
Instituições

31.03.2020

31.12.2019

100% do CDI + 1,5%
a.a.

9.452

9.318

CDI

100% do CDI + 3% a.a.

11.844

-

CDI

128% do CDI a.a.

5.043

10.088

CDI

100% do CDI + 2,68%
a.a.

10.672

21.845

CDI

100% do CDI + 4,5% a.a.

4.959

-

23.344

20.892

1.974

1.971

0,3587% a.a. (EUR)

37.983

10.284

2,61% a.a. (EUR)

6.292

4.978

992

1.233

4,3136 % a.a. (US$)

13.128

14.200

4,4023% a.a. (US$)

83.774

51.932

Banco Itaú (*)

5,2664% a.a. (US$)

23.717

18.102

Banco
Bradesco (*)
Banco CCB
(*)

3,3061 % a.a (US$)

60.595

32.228

100,00% LIBOR-03 +
0,70% (US$)

25.210

21.628

318.979

218.699

Circulante

218.555

131.416

Não
circulante

100.424

87.283

Banco
Bradesco
Banco
Guanabara
Banco do
Brasil
Banco ABC
(*)
Banco Itaú

Indexador

Juros (**)

CDI

Banco
Santander

CDI

Banco CCB

CDI

Banco Itaú (*)
Banco ABC
(*)
Banco IBM
Banco BBM
(*)
Banco Safra
(*)

100% do CDI + 2,44%
a.a.
100% do CDI + 2,4386
a.a.

0,38% a.m.

(*) Fair Value Option
(**) As taxas apresentadas são as médias ponderadas dos contratos de dívida.
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Por se tratar de custos de obtenção de recursos financeiros para financiamento de aquisição de
investimentos e de bens, os juros pagos estão classificados como fluxo de caixa das atividades de
financiamento.
Para empréstimos em moeda estrangeira, o Grupo aplica fair value option. Consequentemente,
todos os empréstimos em moeda estrangeira e instrumentos de hedge relacionados as operações
de swap, classificados como Derivativos, são contabilizados pelo valor justo, a fim de gerenciar
melhor a volatilidade nos lucros e prejuízos.
Das operações dos empréstimos e financiamentos consolidados acima descritas, 45% são
garantidos por recebíveis, totalizando R$ 141.988. As outras transações não possuem garantias.
Nenhuma das operações de empréstimos possuem índices de covenants
contrato.

estabelecidos

em

As parcelas dos financiamentos vencíveis a longo prazo têm o seguinte cronograma de desembolso:
Consolidado
Ano

31.03.2020

2021
2022
2023

53.952
44.025
2.447
100.424

Conciliação da movimentação patrimonial com fluxo de caixa decorrentes de atividades de
financiamentos:
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17 Arrendamento Mercantil
O Grupo, como arrendatário, tem ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais
basicamente de lojas e centros de distribuição. A natureza das despesas relacionadas a estes
arrendamentos reconhece um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros
sobre obrigações de arrendamento.
A seguir estão apresentadas as movimentações de direito de uso:

Ativo de direito de uso
Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Depreciação
Saldo em 31 de março de 2020

137.789
40.806
(4.018)
(48.298)

126.279
24.588
(948)
(13.075)

136.844
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Passivo de arrendamento
Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Pagamentos
Provisão de encargos financeiros
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Pagamentos
Provisão de encargos financeiros
Saldo em 31 de março de 2020

(171.894)
(40.807)
4.392
58.996
(12.929)

(162.242)
(24.588)
1.638
15.195
(3.359)

(173.356)

(45.617)
(127.739)

Circulante
Não circulante
Total

(173.356)

Montante reconhecido no resultado
Períodos de três meses findos em
Consolidado
Depreciação de direito de uso
Encargos Financeiros
Saldo em 31 de março de 2019
Depreciação de direito de uso
Encargos Financeiros
Saldo em 31 de março de 2020

11.100
3.447

14.547
13.075
3.359

16.434
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18 Impostos e taxas
Consolidado
31.03.2020

31.12.2019

ICMS

1.263

1.549

PIS e COFINS

2.112

1.598

Parcelamento – ICMS

4.034

3.950

Parcelamento – PERT

38

3.102

Parcelamento – REFIS

55

2.249

1.748

2.571

9.250

15.019

Parcelamento – ICMS

9.095

9.694

Parcelamento – REFIS

2.272

62

11.367

9.756

Circulante

Outros

Não Circulante

19 Provisão para contingências
O Grupo e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo
questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas
estimadas com as ações em curso, como se segue:
Consolidado

Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

31.03.2020
19.957

31.12.2019
24.125

5.374

5.394

23.236

25.918

48.567

55.437
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Segue Movimentação da Provisão:
Consolidado
Tributárias
Em 31 de Dezembro de 2018

31.399

Adições
Reversões
Em 31 de Dezembro de 2019

Cíveis

Trabalhistas

6.366

Total

29.378

67.143

10.045

617

5.088

15.750

(17.319)
24.125

(1.589)
5.394

(8.548)
25.918

(27.456)
55.437

Adições
Reversões
Em 31 de Março de 2020

-

-

51

51

(4.168)
19.957

(20)
5.374

(2.733)
23.236

(6.921)
48.567

As principais causas trabalhistas provisionadas no consolidado estão pulverizadas e têm origem em
solicitações de horas extras, questões de FGTS e vínculo empregatício.
As principais causas tributárias provisionadas na posição consolidada, são pela aquisição da rede
Rosário e têm origem em diferenças de recolhimento de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição
Social das controladas, originadas em exercícios anteriores a aquisição.
Existem outros processos avaliados pelo Grupo como sendo de risco de perda possível, no montante
aproximado de R$ 36.997 no consolidado (R$ 44.097 em 31 de dezembro de 2019), para os quais
nenhuma provisão foi constituída. As contingências possíveis são pulverizadas, as principais causas
referem-se a: Cíveis – Ação por indenização de danos morais, materiais e produtos vencidos;
Trabalhistas – Horas Extras, Adicional Trabalho Noturno, Diferenças Salariais, comissão, etc;
Tributárias – ICMS – ST – não recolhimento.

20 Imposto de renda e contribuição social
a. Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos, são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis:
Consolidado
31.03.2020

Adição / Reversão

31.12.2019

Impostos diferidos
Provisões para contingências

16.048

(1.580)

17.628

IR/CS Diferido s/ Prejuízo Fiscal

92.904

5.500

87.404

(67.781)

654

(68.435)

Mais Valia dos Ativos Líquidos de Companhias
Adquiridas
Amortização fiscal do ágio

(26.128)

(2.902)

(23.226)

Arrendamentos – CPC06 (R2)

11.809

Outros

(8.945)

268
543

(9.487)

17.907

2.483

15.426

31.03.2020

31.12.2019

Detalhamento dos saldos
Ativo
Passivo
Ativos/Passivos Diferidos

32.369

28.527

(14.462)

(13.101)

17.907

15.426
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11.542

O Grupo avalia que não há riscos de recuperação dos saldos constituídos a título de imposto de
renda e contribuição social diferidos, tendo em vista o estudo de recuperabilidade baseado em
projeção de resultados futuros.
Conforme estimativas existentes de lucros tributáveis futuros, o Grupo estima recuperar os ativos
fiscais diferidos existentes em um período de aproximadamente 10 anos:
Períodos

Consolidado

2020

3.771

2021

3.890

2022
2023

6.143
7.758

2024

8.879

2025
2026

10.997
13.014

2027

16.585

2028
2029

19.533
19.916

Total

110.486

b. Conciliação da taxa efetiva
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa
de imposto de renda e contribuição social, debitada em resultado, é demonstrada como segue:
Controladora
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social:
Pela alíquota fiscal combinada

Consolidado

31.03.2020

31.03.2019

31.03.2020

31.03.2019

(6.294)
34%

(6.979)
34%

(8.777)
34%

(9.428)
34%

2.140

2.373

2.984

3.206

(2.131)

(2.371)

-

-

-

-

(168)

(788)

(9)

(2)

(333)

31

-

2.483

2.449

0%

28%

26%

Exclusões:
Equivalência patrimonial
Efeito IR do Prejuízo fiscal das controladas não
reconhecido
Outras adições/exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social no resultado do
exercício
Alíquota efetiva

0%

A D1000 Varejo Farma S.A (controladora) e suas controladas diretas optaram pelo regime de
tributação de lucro real.
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21 Contas a pagar – aquisição de subsidiária
Consolidado
31.03.2020

31.12.2019

Circulante
Valores a pagar aquisição Rede Rosário

4.199
4.199

3.031
3.031

11.000

12.000

11.000

12.000

Não Circulante
Valores a pagar aquisição Rede Rosário

22 Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social integralizado é de R$ 634.017 em 31 de março de 2020 (R$ 634.017 em 31 de
dezembro de 2019), dividido em 675.473.168 ações ordinárias (675.473.168 em 31 de dezembro de
2019), nominativas, escriturais e sem valor nominal.

23 Resultado por Ação
Resultado básico
O cálculo básico do resultado por ação em 31 de março de 2020, foi feito através da divisão do lucro
líquido do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade da
média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período, comparativamente com o
período findo em 31 de março de 2019, conforme quadro abaixo:
Períodos de três meses findos em
Controladora/Consolidado
31.03.2020
Resultado do Período Atribuível aos acionistas
Quantidade de ações (em milhares – média ponderada)
Resultado por ação básico (R$)
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31.03.2019

(6.294)

(6.979)

675.473

670.473

(0,009)

(0,010)

24 Receita operacional
Períodos de três meses findos em
Consolidado
31.03.2020

31.03.2019

Venda de produtos

300.530

291.882

Impostos e outras deduções

(17.691)

(17.311)

Receita operacional líquida

282.839

274.571

Receita de venda de produtos refere-se integralmente à atividade fim do Grupo (varejista
farmacêutica), substancialmente representada por vendas em balcão à vista e por cartão de débito
e crédito para o consumidor, em sua totalidade realizada no território brasileiro.

25 Resultado financeiro
Períodos de três meses findos em
Consolidado
31.03.2020

31.03.2019

Despesas financeiras
Juros / IOF
Juros s/ parcelamentos de impostos
Resultado de SWAP Ajuste Mercado
Encargos sobre arrendamento
Outros

(4.644)

(6.484)

(510)

(163)

(521)

(407)

(3.359)

(3.447)

(203)

(163)

(9.237)

(10.664)

Receitas financeiras
Juros
Atualizações monetárias ativas

Resultado financeiro

52

311

113

127

165

438

(9.072)

(10.226)

26 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de risco
O Grupo e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a
Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros, etc.), a qual é aprovada pelo Conselho de
Administração. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas
versus as condições vigentes no mercado. O Grupo e suas controladas não efetuam aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com
estas operações estão condizentes com as políticas definidas pela Administração do Grupo.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado, estimativas e metodologias apropriadas.
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Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpretações para produzir o valor de realização mais
adequado. Os montantes estimados a partir desta metodologia, não necessariamente podem ser
realizados no mercado.
A administração e acompanhamento destes instrumentos são realizados através de monitoramento
sistemático, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
26.1 Gestão de Capital
O Grupo mantém uma sólida base de capital para obter a confiança do investidor, credor e mercado
e o desenvolvimento futuro do negócio. O retorno sobre o capital aplicado considerando os
resultados das atividades econômicas e os dividendos para o acionista também são monitorados.
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais
adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital
saudável.
26.2 Valor justo versus valor contábil
A Administração entende que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta nota estão com
o valor contábil com uma apresentação razoável do valor justo. Os valores justos dos ativos e
passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial,
são os seguintes:
Consolidado
31.03.2020
Valor
contábil

31.12.2019

Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Nível

Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e Equivalente de Caixa

59.767

59.767

49.166

49.166

Contas a Receber

25.462

25.462

13.086

13.086

2

54.169

54.169

4.575

4.575

2

250.699

250.699

153.352

153.352

2

Ativos mensurados pelo valor justo
Derivativos Ativos – Swap
Passivos mensurados pelo valor justo por
meio do resultado
Empréstimos e Financiamentos
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar – aquisição de subsidiária

68.280

68.242

65.347

64.159

2

115.303

115.303

113.534

113.534

2

15.199

15.199

15.031

15.031

2

Arrendamento a pagar

173.356

173.356

162.242

162.242

2

Outras contas a pagar

5.076

5.076

5.011

5.011

2

As tabelas acima apresentam ainda a hierarquia do valor justo de acordo com o método de avaliação
utilizado pelo Grupo. Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
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x

Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja
possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo.

x

Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado)
incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de
mercado.

x

Nível 3: Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de
mercado.

26.3 Valorização dos instrumentos financeiros
a. Caixa e equivalentes de caixa
As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa do Grupo, em 31 de março de 2020 e 31
de dezembro de 2019, se aproximam das taxas de mercado para operações de natureza, prazo e
risco semelhantes, de forma que, os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos
de mercado.
b. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos através do custo amortizado (moeda nacional) e pelo valor justo
de mercado (moeda estrangeira). As variações entre as taxas de juros de empréstimos contratados
e as taxas de mercado para instrumentos de natureza, prazo e riscos semelhantes fazem com que
o valor contábil dos empréstimos seja diferente do seu valor de mercado.
O valor justo é calculado utilizando metodologias de fluxo de caixa descontado.
c. Instrumentos Financeiros – swaps
Mensurados ao valor justo têm como objetivo a proteção às oscilações das moedas estrangeiras.
As operações de swap em aberto foram contratadas simultaneamente às operações de
empréstimos em moeda estrangeira, contemplando prazos, taxas e valores equivalentes, trocando
exposição cambial dos empréstimos pela exposição ao CDI, sendo, no entanto, caracterizados
como hedge accounting. Os ganhos e perdas gerados pela apropriação de juros e ajustes para a
marcação a mercado estão registrados no resultado.
Os Swaps estão reconhecidos pelo seu valor justo. Em todos os Swaps contratados o Grupo
receberá a variação cambial acrescida de taxa pré-fixada (“Ponta Ativa”) e em contrapartida pagará
a variação de um percentual do CDI (“Ponta Passiva”).
O valor justo da Ponta Ativa é calculado da seguinte forma: o valor em dólares na data de vencimento
da operação é descontado a valor presente pelo fator pro rata temporis do cupom cambial em
dólares correspondente à data de vencimento na data de cálculo. O valor justo da Ponta Ativa é
igual ao valor presente em dólar multiplicado pelo Dólar Ptax de fechamento da data base.
O valor justo da Ponta Passiva é calculado da seguinte forma: é calculado o valor em reais na data
de cálculo através da apropriação diária do fator do percentual do CDI de cada contrato. A partir
desse valor é calculado o montante estimado na data de vencimento através da multiplicação da
taxa pré-fixada brasileira de mercado pelo valor percentual do CDI contratado. O valor justo da Ponta
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Passiva é igual ao montante estimado na data de vencimento descontado a valor presente pelo fator
pro rata temporis da taxa pré-fixada brasileira.
O valor a ser liquidado no vencimento será a diferença entre a Ponta Ativa e Ponta Passiva. Os
valores do cupom cambial em dólares e da taxa pré-fixada são obtidos através de fontes de mercado
independentes como a BM&F e provedores de informações financeiras enquanto a cotação dólar
Ptax é obtida no BACEN.
As operações de swap utilizadas para proteção de empréstimos estão resumidas a seguir:
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Contratos de "swaps"

Varejo
Valor de Referência (Nacional)
Valor justo
31.03.2020
31/12/2019
31.03.2020
31/12/2019

Indexador:
Euro + 3,5899 % ao ano Banco ABC
Vencimento: 11/2020

4.667

4.667

1.504

241

Total Op. Banco ABC

4.667

4.667

1.504

241

Vencimento: 10/2022

11.500

11.500

3.264

(154)

Total Op. Itaú

11.500

11.500

3.264

(154)

Vencimento: 03/2021

9.261

11.113

3.893

1.229

Total Op. Bradesco (HSBC)

9.261

11.113

3.893

1.229

Vencimento: 10/2022

20.000

20.000

5.372

(998)

Total Op. Bradesco (HSBC)

20.000

20.000

5.372

(998)

Vencimento: 09/2021

1.700

2.267

529

(68)

Total Op. Safra

1.700

2.267

529

(68)

Vencimento: 02/2021

3.000

4.500

1.233

292

Total Op. Safra

3.000

4.500

1.233

292

Vencimento: 03/2021

1.500

2.249

531

49

Total Op. Safra

1.500

2.249

531

49

Vencimento: 11/2022

5.700

5.700

1.809

250

Total Op. Safra

5.700

5.700

1.809

250

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,6198 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,2973 % ao ano Op. Bradesco(HSBC)

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,0547 % ao ano Op. Bradesco(HSBC)

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,6682 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,25 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,2619 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,6897 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,54 % a.a. BBM
Vencimento: 11/2020

1.875

2.500

752

201

Total BBM

1.875

2.500

752

201

Vencimento: 03/2021

2.667

3.333

1.093

285

Total BBM

2.667

3.333

1.093

285

Vencimento: 12/2020

5.625

7.500

1.931

267

Total BBM

5.625

7.500

1.931

267

Vencimento: 07/2021

3.250

4.333

1.196

61

Total Op. Safra

3.250

4.333

1.196

61

Vencimento: 01/2021

2.425

3.638

952

186

Total Op. Safra

2.425

3.638

952

186

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,00 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,70 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,2796 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,3391% ao ano Op. Safra
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Indexador:
Euro + 0,73 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 03/2020

-

6.839

-

128

Total Op. Itaú

-

6.839

-

128

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,30 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 06/2021

12.000

12.000

4.688

961

Total Op. Itaú

12.000

12.000

4.688

961

Vencimento: 06/2020

3.000

3.000

728

(54)

Total Op. Itaú

3.000

3.000

728

(54)

Vencimento: 05/2021

4.800

4.800

2.176

551

Total Op. Itaú

4.800

4.800

2.176

551

Indexador:
Euro + 0,7600 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,9420 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 3,10 % ao ano Op. CCB
Vencimento: 28/01/2022

9.000

10.000

3.491

719

Total Op. CCB

9.000

10.000

3.491

719

Vencimento: 30/08/2022

5.000

5.000

1.363

(85)

Total Op. SAFRA

5.000

5.000

1.363

(85)

Vencimento: 14/01/2022

9.000

10.000

3.585

768

Total Op. CCB

9.000

10.000

3.585

768

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,57 % ao ano Op. Safra

Dólar norteamericano + 3,10 % ao ano Op. CCB

Indexador:
Dólar norteamericano + 3,80 % ao ano Op. Safra
Vencimento: 30/08/2022

10.000

10.000

2.684

(253)

Total Op. SAFRA

10.000

10.000

2.684

(253)

Indexador:
Euro + 0,32% base 360
Vencimento:

10.800

-

2.265

-

Total Op. ITAÚ

10.800

-

2.265

-

Vencimento:

6.000

-

546

-

Total Op. ITAÚ

6.000

-

546

-

Vencimento:

7.500

-

660

-

Total Op. ITAÚ

7.500

-

660

-

Indexador:
Euro + 0,28% base 360

Indexador:
Euro + 0,80% base 360
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Indexador:
Euro + 0,42% base 360
Vencimento:

5.000

-

911

-

Total Op. ITAÚ

5.000

-

911

-

Vencimento:

18.374

-

3.545

-

Total Op. Bradesco

18.374

-

3.545

-

Vencimento:

8.200

-

1.611

-

Total Op. Safra

8.200

-

1.611

-

Vencimento:

10.000

-

1.857

-

Total Op. Safra

10.000

-

1.857

-

54.169

4.575

Indexador:
Dólar norteamericano + 3,74% base 360

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,37% base 360

Indexador:
Dólar norteamericano + 2,62% base 252

Total posição Ativa/Passiva

191.843

144.939

Ativo Circulante

35.075

2.293

Ativo Não Circulante

19.094

2.282

26.4 Gerenciamento de Risco
a. Risco de crédito
As políticas de vendas e concessão de credito do Grupo estão sob rigorosas diretrizes de crédito da
Administração, que consiste no constante monitoramento dos saldos e operações dos clientes,
considerando a pontualidade de pagamento e pulverização de risco, buscando minimizar eventuais
prejuízos decorrentes da inadimplência.
O Grupo registrou provisão para perdas esperadas de contas a receber, cujo saldo em 31 de março
de 2020 é R$ 576 (R$ 513 em 31 de dezembro de 2019), conforme descrito na nota explicativa nº
6.
Valor contábil
Consolidado
Nota

31.03.2020

31.12.2019

Caixa e equivalentes de caixa

5

59.767

49.166

Contas a receber

6

25.462

13.086

Outras contas a receber

9

24.177

19.974

109.406

82.226
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b. Risco de Liquidez
A política geral do Grupo é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir
com as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que
surgirem. A Administração julga que o Grupo apresenta um adequado balanceamento entre os
vencimentos de seus ativos e passivos, de uma geração operacional de caixa satisfatória, redução
da dívida líquida, além de uma melhora projetada no desempenho operacional.
Na análise do Capital Circulante Líquido, a D1000 Varejo, vem apresentando melhora em sua
geração de caixa, razão pela qual não houve necessidade de aportes por parte da controladora
durante o 1º trimestre de 2020.Caso não haja a operação de captação de recursos no mercado e
caso haja necessidade, a controladora tem a capacidade e intenção de fazer os aportes necessários
de capital no prazo de pelo menos 12 (doze meses) da data da aprovação destas informações
trimestrais.
Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:
Consolidado
31 de março de 2020

Valor
Contábil

Fluxo de caixa
Contratual

06 meses
ou menos

06 a 12
meses

01 a 02
anos

02 a 05 anos

Passivos financeiros não
derivativos:
Empréstimos e financiamentos

318.979

329.453

157.167

64.244

71.639

36.403

Fornecedores
Contas a pagar – aquisição de
subsidiária

115.303

115.303

115.303

-

-

-

15.199

15.199

2.199

2.000

4.000

7.000

Consolidado
31 de dezembro de 2019

Valor
Contábil

Fluxo de caixa
Contratual

06 meses
ou menos

06 a 12
meses

01 a 02
anos

02 a 05 anos

Passivos financeiros não
derivativos:
Empréstimos e financiamentos

218.699

229.185

72.662

61.306

92.671

2.546

Fornecedores
Contas a pagar – aquisição de
subsidiária

113.534

113.534

113.534

-

-

-

15.031

15.031

2.031

2.000

4.000

7.000

c. Risco de Mercado
Risco da Taxa de Juros
Este risco deriva do impacto das oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira
associada aos empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas
aplicações financeiras. Este risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do CDI.
O Grupo tem como indexador financeiro de suas operações a variação do CDI. Em 31 de março de
2020, a dívida bruta indexada ao CDI somada à posição assumida nos swaps contratados totaliza
R$ 318.979 (R$ 218.699 em 31 de dezembro de 2019).
O Grupo considera o risco de variações da taxa CDI como fator de risco de mercado relevante.
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No cenário provável, considerando a expectativa de mercado conforme dados do BACEN publicados
em 09/04/2020, indicavam uma taxa efetiva média estimada em 3,25% para o ano de 2020, frente à
taxa efetiva de 3,75% no período findo em 31 de março de 2020. Adicionalmente, em testes de
sensibilidade para cenários mais rigorosos, consideramos aumentos na taxa média do CDI da ordem
de 25% e 50%.
Segue abaixo quadro com a análise de sensibilidade nos três cenários propostos considerando o
impacto negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela dívida indexada ao CDI em aberto
em 31 de março de 2020:

Operação
Aplicações indexadas ao CDI
Empréstimos indexados ao CDI
SWAPs indexados ao CDI

Base de cálculo

Cenário provável

53.383

2.002

(67.288)
(251.691)

(2.523)
(9.438)

Despesa de Juros s/ Dívida líquida
indexadas em CDI

(9.959)

Taxa anual estimada do CDI em 2020

3,75%

Cenário I Deterioração de 25%

Cenário II Deterioração de 50%

2.502
(3.154)
(11.798)
(12.450)

4,69%

d. Risco de Taxa de câmbio
O Grupo considera exposição à variação do Dólar e Euro um risco de mercado relevante e para
mitigar este risco contratou junto aos Bancos Itaú, Safra, BBM, Bradesco, ACB e CCB operações
de SWAP observando as mesmas datas, vencimentos e valores nocionais de suas exposições
passivas contratadas com a mesma instituição em moeda estrangeira, de forma a anular o risco
cambial, substituindo-o pela variação percentual do CDI.
O Grupo calculou as variações nos valores contabilizados dos instrumentos financeiros com risco
cambial em três cenários distintos, considerando a possível variação do dólar Ptax. O Grupo utilizou
na construção do cenário provável o dólar e euro futuro para cada vencimento dos seus instrumentos
financeiros, obtidos junto a BM&F Bovespa em 31 de março de 2020.
O swap não possui custo inicial. A operação de swap está casada com as captações em moeda
estrangeira em termos de valor nocional, prazo e taxa de juros, sendo nulo seu efeito no vencimento.
O resultado de swap entre a ponta ativa (dólar e euro) e a ponta passiva (CDI), está registrada no
ativo ou passivo, de acordo com a natureza do saldo.
O Grupo tem por política liquidar contratos de longo prazo somente no vencimento. O efeito líquido
demonstrado no quadro de análise sensibilidade em 31 de março de 2020 é gerado pela diferença
na forma de mensuração dos instrumentos financeiros indexados à variação cambial. Enquanto os
empréstimos em moeda nacional são reconhecidos pelo seu custo amortizado, os empréstimos em
moeda estrangeira e os swaps se encontram reconhecidos pelo seu valor justo conforme
Deliberações 566 e 603 da CVM. Nas datas de vencimento dos empréstimos o seu custo amortizado
será igual ao seu valor justo anulando completamente o efeito de variações cambiais no caixa do
Grupo.
O Grupo não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros de risco ou que tenham caráter
especulativo.
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3.003
(3.785)
(14.158)
(14.940)
5,63%

Conforme demonstrado abaixo, em nenhum dos cenários, considerando o risco da oscilação do
dólar e euro, o Grupo incorreria em perda contábil. Vide a seguir quadro demonstrativo:
Análise de sensibilidade em dólar
Consolidado
Base de cálculo

Cenário Provável

Cenário I

Cenário II

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

DÓLAR
Taxa câmbio em 31/03/2020 (a)

5,20

5,20

Taxa câmbio estimada para 31/03/2020 (a)

4,60

3,45

2,30

(206.424)

23.751

69.420

115.088

202.859

(23.341)

(68.221)

(113.100)

410

1.199

1.988

Empréstimos em moeda estrangeira
Swaps (Ponta Ativa em moeda estrangeira)

(3.565) G

5,20

Análise de sensibilidade em euro
Consolidado
Base de cálculo

Cenário Provável

Cenário I

Cenário II

Deterioração de 25%

Deterioração de 50%

EURO
Taxa câmbio em 31/03/2020 (a)

5,72

5,72

5,72

Taxa câmbio estimada para 31/03/2020 (a)

5,69

3,48

2,32

(44.275)

300

17.322

44.398

(301)

(17.370)

(26.380)

123

(1)

(48)

(73)

Empréstimos em moeda estrangeira
Swaps (Ponta Ativa em moeda estrangeira)

(a)

Fonte site do Banco Central do Brasil–taxas de câmbio e boletim focus.

e. Risco de Capital
O Grupo gerencia seu capital com o intuito de garantir que suas empresas continuem operando de
forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização de sua
estrutura de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste em captação de recursos por meio de
novos empréstimos e investimentos de curto prazo.
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26.307

27 Despesas operacionais
Períodos de três meses findos em
Consolidado
31.03.2020
31.03.2019
Despesas Gerais e administrativas
Despesas c/ Funcionários e Serviços Terceiros

(6.825)

Despesas da Estrutura

(7.096)

(320)

(660)

(7.145)

(7.756)

(51.342)

(48.778)

Despesas comerciais e de marketing
Despesas c/ Funcionários e Serv Terceiros
Despesas da Estrutura

(8.140)

(7.178)

(59.482)

(55.956)

(296)

(284)

Despesas com logística e distribuição
Despesas c/ Funcionários e Serv Terceiros
Despesas da Estrutura
Despesa de Infraestrutura
Despesas de depreciação e Amortização
Outras despesas / receitas operacionais
Outras
Outras despesas / receitas operacionais
PCE – Contas a receber
PCE – Outros contas a receber

Total Despesas operacionais

(382)

(532)

(678)

(816)

(18.726)
(18.726)

(16.760)
(16.760)

435
435

852
852

(62)
5
(57)

(105)
(150)
(255)

(85.654)

(80.691)

28 Cobertura de seguros
O Grupo e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade.
Em 31 de março de 2020, a cobertura de seguros estava distribuída da seguinte forma:
Limite máximo
de indenização

Itens cobertos

Tipo de cobertura

Instalações, equipamentos e estoques

Incêndio/Raio/Explosão

399.811

Lucros cessantes (despesas fixas, perda de lucro líquido)

Lucros Cessantes

172.878

Total

572.689
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29 Avais, fianças e garantias
O Grupo em 31 de março de 2020, não possui fianças bancárias relacionadas às suas operações
junto aos seus fornecedores e ações judiciais.

30 Eventos Subsequentes
Covid-19
Adicionalmente às ações descritas na nota 2.1 e dando continuidade as ações para minimizar o
impacto nas Informações trimestrais, a Administração da Companhia antecipou o lançamento da
plataforma e-commerce para o 2º. Trimestre de 2020 e aderiu a MP 936 relativa à redução de jornada
de trabalho, com o objetivo de reduzir suas despesas operacionais e contribuir para a proteção de
seus resultados e geração de caixa.
Na 2ª. quinzena de março de 2020, a nossa administração fechou temporariamente, por obrigação
das medidas de isolamento impostas pelas autoridades públicas por tempo indeterminado, 27 (14%)
das nossas atuais 196 lojas localizadas em shopping, as quais começaram a ser reabertas nos
últimos dias de maio. Vale ressaltar que nos meses de abril e maio de 2020, em comparação ao
mesmo período do ano anterior, na mesma base comparativa, tivemos uma queda média de
aproximadamente 22,5% em nossas vendas.
Vale ressaltar que desde o fechamento temporário de 27 lojas, a maioria das quais localizadas em
shoppings fechados em razão de ações governamentais implementadas, temos adotado medidas
preventivas para minimizar os efeitos da pandemia. Dentre estas medidas estão, incluindo, mas não
se limitando, a redução de despesas, – adoção da MP 936 de redução de jornada de trabalho,
redução dos alugueis das lojas fechadas, redução de despesas de corporativas – a redução do
capital de giro para adequação ao novo nível de vendas, além do aumento das vendas através do
nosso sistema de call center/delivery. O grupo, com base no histórico dos últimos 2 anos, trabalha
com capital de terceiros e mantém sua estratégia de gerenciamento de dívida para cumprimento de
suas obrigações de curto e longo prazo.
Composição da Diretoria:
Diretor Presidente
Sammy Birmarcker
Diretor Executivo e de Relações com Investidores
Marcus Vinicius Pinto

Contadora
Cátia Campos Victer Rodrigues
CRC-RJ 078.195/O-3
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DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
07.023.989-2, inscrito no CPF/ME sob o n° 810.719.737-20, residente e domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N,
Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003 e Marcus Vinicius P. H. Santos, brasileiro,
casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 11.666.460-8, expedida pela SSP/RJ,
inscrito no CPF/ME sob o nº 079.412.837-86, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio
de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2.150, Bloco N, sala 306,
Barra da Tijuca, CEP 22775-003, doravante denominados simplesmente “Declarantes”,
respectivamente, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor Administrativo-Financeiro e de
Relações com Investidores da d1000 Varejo Farma Participações S.A., sociedade anônima
com sede na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP
22775-003, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia
(“CNPJ/ME”) sob nº 12.108.897/0001-50, doravante denominada “Companhia”, declaram, nos
termos dos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 480”) que: (i) reviram, discutiram e concordam com as
opiniões expressas no parecer dos auditores independentes; e (ii) reviram, discutiram e
concordam com as informações financeiras referentes ao período de três meses findo em 31 de
março de 2020.
Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020.
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[Página de Assinatura da Declaração da Diretoria nos termos dos incisos V e VI do artigo 25
da Instrução CVM n º 480, para.fins de registro de companhia aberta da dl 000 Varejo Forma
Participações S.A.}

dl000 Varejo Farma Participações S.A.

Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE
2019 E 2018
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Relatório da Administração sobre os Resultados
Somos a d1000, a nona maior rede de drogarias do Brasil no quesito faturamento1. Pertencemos
ao mesmo grupo econômico da Profarma, a segunda maior distribuidora de produtos
farmacêuticos e perfumaria do país, que possui suas ações ordinárias admitidas à negociação no
segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado, desde 2006.
Somos formados pelo conjunto das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria
Rosário, sociedades que foram adquiridas por nós entre 2013 e 2016. Desde 2013,
implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas drogarias que operamos
e, com isso, conseguimos um considerável ganho de produtividade, o que pode ser verificado
pela evolução do nosso faturamento por loja que era de R$ 458,5 mil em 31 de dezembro de
2017 e passou para R$ 506,4 mil em 31 de dezembro de 2019 (R$ 501,4 mil em 31 de dezembro
de 2018), representando um CAGR17-19 de 5,09%.
Operamos por meio de nossas 1962 lojas físicas e centrais de atendimento telefônico (call
center/delivery) nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito
Federal. Em apenas sete anos de atividade no setor de varejo farmacêutico, conquistamos
posição de liderança em nossas principais áreas de atuação, estando entre as top três drogarias,
tanto no Distrito Federal como no Rio de Janeiro3.
Nossas bandeiras estão presentes há mais de 40 anos em suas respectivas regiões de atuação e
apresentam notável reconhecimento dos consumidores. No Rio de Janeiro, por exemplo, na
edição do ranking de marcas destaque do varejo farmacêutico elaborada pela Revista Veja Rio4,
a Drogasmil foi reconhecida entre as três farmácias preferidas, enquanto a Drogaria
Rosário figura como a mais desejada (top of mind) da categoria farmácia por quatro anos
consecutivos, desde 20165.
Contamos com cerca de 3.600 colaboradores e atendemos aproximadamente 2,5 milhões de
consumidores/ mês. Nossa plataforma diversificada nos permite experimentar as
particularidades e necessidades de todas as classes sociais da população brasileira (desde A+ a
C), respeitando as características de cada região.
Fazemos parte do Grupo Profarma e, por isso, usufruímos de algumas vantagens competitivas
decorrentes deste modelo integrado, dentre elas:
x
x
x

maior periodicidade de entregas (entregas diárias) e, por consequência, menor ruptura;
menor necessidade de capital de giro (utilização do estoque da Profarma);
aproveitamento de sinergias administrativas (utilização de um centro de serviços
compartilhados (back-office));

1

Conforme base de dados divulgada pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias e
considerando-se o faturamento das Drogaria Tamoio.
2
Em 31 de dezembro de 2019.
3
Com base no critério de número de lojas em 31 de dezembro de 2019
4
De acordo com a reportagem “Pesquisa de Veja Rio revela as marcas preferidas dos cariocas”, divulgada
pela Revista Vejo Rio em março de 2018.
5
De acordo com a pesquisa realizada pela Data Folha em novembro de 2016, 2017, 2018 e 2019,
respectivamente.
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x
x
x

baixa demanda de Capex para centros de distribuição (utilização dos centros de
distribuição da Profarma);
eficiência tributária com a presença de centro de distribuição e loja no mesmo estado
(visto que a Profarma possui 11 centros de distribuição, o que nos permite reduzir o
valor de imposto (ICMS) cobrado sobre a circulação de mercadoria); e
e incremento de poder de barganha com os fornecedores, já que, juntos, somos o
terceiro maior comprador do setor farmacêutico privado nacional6.

A atuação da nossa Companhia é voltada para a comercialização de: (i) medicamentos
(a) branded (medicamentos sujeitos à prescrição médica), (b) genéricos, e (c) OTC/ MIPS (overthe-counter/ medicamentos isentos de prescrição), tais como remédios para tosse, dor e gripe; (ii)
produtos de higiene pessoal, beleza e dermocosméticos, tais como produtos infantis, sabonetes,
cremes de tratamento e tinturas para cabelo e maquiagem, e (iii) produtos de conveniência, tais
como produtos alimentícios, medidores de pressão, balanças e correlatos. Para mais informações
sobre os produtos que são comercializados por nossa Companhia, ver item 7.2a) deste Formulário
de Referência.
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais para os Períodos Indicados
A tabela a seguir apresenta um resumo das nossas principais informações financeiras e
operacionais para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Exercícios encerrados em
Indicadores financeiros
(em R$ mil)

Δ

31 de dezembro de
2019

2018

2017

19x18

18x17

Lucro Bruto

341.939,50

347.423,00

369.419,00

(1,58)%

(5,95)%

Despesas Operacionais

(362.859,61)

(337.876,00)

(408.161,00)

(2,68)%

(17,27)%

Resultado antes dos impostos

4.174,82

2.681,00

(72.327,00)

(190,58)% 103,71%

EBITDA7

84.487,83

31.584,00

(16.464,00)

167,50%

(291,84)%

Margem EBITDA

7,46%

2,72%

(1,44)%

4,7 p.p

4,2 p.p

Despesas de fechamento de
lojas/reestruturação

-

1.850,00

16.659,01

-

(88,9%)

Arrendamento Mercantil

(58.996,00)

-

-

-

-

25.491,83

33.433,75

195,01

(23,75)%

17044,63%

2,25%

2,88%

0,00%

(0,6)p.p

2,9p.p

EBITDA Ajustado

8

Margem EBITDA Ajustado

6 Utilizando como critério as informações divulgadas pela IQVIA aos associais no mês de janeiro de 2020,
referente a dezembro de 2019.
7 EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia, conciliada com nossas demonstrações
financeiras observando as disposições do Ofício Circular CVM n.° 01/2007, quando aplicável. Calculamos
nosso EBITDA como nosso lucro operacional antes do resultado financeiro, dos efeitos da depreciação de
bens e da amortização do intangível. O EBITDA não é medida reconhecida pelas Práticas Contábeis
Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, não possui um significado padrão e pode não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. Divulgamos o EBITDA porque o
utilizamos para medir nosso desempenho. O EBITDA não deve ser considerado isoladamente ou como
substituto do lucro líquido ou do lucro operacional, como indicadores de desempenho operacional ou fluxo
de caixa ou para medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida.
8 EBITDA Ajustado das despesas de fechamento de lojas/reestruturação nos anos de 2017 e 2018, e para
2019 exclui o efeito positivo de adoção do IFRS 16 / CPC 06
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Exercícios encerrados em
Indicadores

Δ

31 de dezembro de
2019

2018

2017

19x18

18x17

Número de Lojas Abertas

6,00

2,00

1,00

2,00

1,00

Número de Lojas Encerradas

14,00

23,00

55,00

-0,39

-0,58

Número de Lojas Ativas (final do período)

196,00

204,00

225,00

-0,04

-0,09

Receita Bruta mensal por loja (R$ mil)

506,43

501,40

458,53

0,01

0,09

Margem de Contribuição

7,10%

6,70%

6,00%

0,4 p.p

0,7 p.p

Endividamento
A tabela a seguir ilustra o endividamento da Companhia ao longo dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Exercícios encerrados em
Indicadores financeiros
(em R$ mil)

Δ

31 de dezembro de
2019

Empréstimos
e
financiamentos
(Passivo
131.416,00
Circulante)
Empréstimos e financiamentos (Passivo Não
87.283,00
Circulante)

2018

2017

19x18

18x17

104.094,00

267.630,00

26,25%

(61,11)%

87.430,00

19.400,00

(0,17)%

350,67%
(33,27)%

Dívida Bruta

218.699,00

191.524,00

287.030,00

14,19%

Caixa e Equivalente de caixa

49.166,00

57.619,00

46.705,00

(14,67)% 23,37%

Instrumentos Financeiros

4.575,00

2.968,00

-

54,14

-

Dívida Líquida

164.958,00

130.937,00

240.325,00

25,98%

(45,52)%

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado

6,4x

5,9x

670x

-

-

Patrimônio Líquido

466.049,00

491.570,00

257.269,00

(5,19)%

91,07%

Importante destacar que o indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado foi prejudicado no ano de
2017, devido aos resultados iniciais advindos da aquisição da Rede Rosário. Neste contexto, o
indicador perde a comparabilidade com o mesmo indicador dos anos subsequentes.
A tabela abaixo apresenta a conciliação entre o EBITDA, o EBITDA Ajustado e o lucro (prejuízo)
líquido divulgado em nossas informações trimestrais referentes ao período de três meses findo
em 31 de março de 2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
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Exercício social encerrado em 31 de dezembro de
(em R$mil)
2019
Lucro/Prejuízo s
Imposto de renda e contribuição
social
Resultado financeiro líquido
Despesas de Depreciação e
Amortização
EBITDA
Despesas de fechamento de
lojas/reestruturação
Arrendamento(1)
EBITDA Ajustado
Receita operacional líquida
Margem EBITDA
Margem EBITDA Ajustado
Dívida Líquida/EBITDA
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado

(7.486,82)

2018
2.681,00

2017
(72.327,00)

11.661,70

(13.004,00)

(23.228,00)

(25.095,00)

19.870,00

56.563,00

105.407,82

22.037,00

22.528,00

84.487,70

31.584,00

(16.464,00)

-

1.850,00

16.659,00

(58.996,00)

-

-

25.491,70
1.132.211,00
7,46%
2,25%
2,0 x
6,5 x

33.434,00
1.161.068,00
2,72%
2,88%
4,1 x
3,9 x

195,00
1.143.299,00
(1,44)%
0,02%
(14,6)x
1.232,4x

Ajuste para fins de comparação em função da aplicação da Norma CPC06(R2) IFRS16 em vigor a partir
de 1 de janeiro de 2019.

1)

A tabela abaixo apresenta a conciliação entre a Dívida Bruta e a Dívida Líquida apresentada em
nossas informações trimestrais referentes ao período de três meses findo em 31 de março de
2020 e 2019 e em nossas demonstrações financeiras consolidadas referentes aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:

Empréstimos e Financiamentos
(Passivos Circulante)
Empréstimos e Financiamentos
(Passivos Não Circulante)
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
(-) Instrumentos Financeiros
(Ativo Circulante)
(-)Instrumentos Financeiros
(Ativo Não Circulante)
Dívida Líquida

2019

Em 31 de dezembro de
(em R$mil)
2018

2017

131.416,00

104.094,00

267.630,00

87.283,00

87.430,00

19.400,00

218.699,00
(49.166,00)

191.524,00
(57.619,00)

287.030,00
(46.705,00)

(2.293,00)

(1.998,00)

-

(2.282,00)

(970,00)

-

164.958,00

130.937,00

240.325,00

Declaração dos diretores
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no
relatório de auditoria da KPMG Auditores Independentes, emitido em 03 de março de 2019,
com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 e 2017.
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Relacionamento com os auditores independentes
Em conformidade com a Instrução CVM n° 381/03, informamos que a Companhia adota como
procedimento formal consultar os auditores independentes KPMG Auditores Independentes, no
sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar sua
independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria
independente. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade. Não
obstante, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a KPMG Auditores
Independentes mão prestou outros serviços adicionais além destes de auditoria das
demonstrações financeiras.
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Relatório dos auditores
independentes sobre as
demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos administradores e acionistas da D1000 Varejo e Farma S.A.
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da D1000 Varejo e Farma S.A. (Grupo), identificadas
como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da D1000 Varejo e Farma S.A. em 31 de dezembro
de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos
auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à
Grupo e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa
auditoria 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.
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Divulgação dos impactos do novo pronunciamento contábil CPC 06 (R2) e IFRS 16 – Operações de Arrendamentos
Mercantil
Veja a Notas Explicativas nº 2.1 e 18 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

O grupo mantêm compromissos relevantes
decorrentes de contratos de arrendamento
operacional substancialmente lojas (farmácias), além
de imóveis como sede e centro de distribuição.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros:

Com os novos requerimentos do pronunciamento
contábil CPC 06 (R2) e IFRS 16 - Operações de
Arrendamento Mercantil, com vigência para os
períodos anuais iniciados em, ou após 1 de janeiro de
2019, foram introduzidos aspectos contábeis
complexos para a mensuração do registro do direito
de uso de um ativo, assim como do passivo de
arrendamento e determinação da taxa de desconto
dos contratos de arrendamento.

Devido a especificidade e o volume dos contratos de
arrendamento registrados pelo grupo e a relevância
do reconhecimento e mensuração do ativo de direito
de uso e do passivo de arrendamento, bem como pelo
fato de variações das premissas utilizadas poderem
impactar significativamente as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, consideramos
esse assunto como significativo para a nossa auditoria.

O entendimento do processo implementado
para a identificação de contratos de
arrendamento ou contratos que contêm
arrendamentos e das políticas internas
adotadas pela administração do Grupo para
determinação dos ativos e passivos de
arrendamento.
Procedemos, por amostragem, à leitura dos
termos contratos para confirmarmos a
avaliação da administração quanto à
identificação de contratos que contêm
arrendamento.
Obtivemos a planilha de cálculo dos impactos
iniciais da adoção da norma e, com base em
uma amostra de contratos, avaliamos as
premissas utilizadas para mensuração dos
arrendamentos identificados, os expedientes
práticos adotados permitidos pela norma, bem
como avaliamos a taxa de desconto utilizada e
testamos a coerência lógica e aritmética dos
cálculos.
Baseados nos procedimentos de auditoria
acima efetuados, consideramos aceitáveis os
valores reconhecidos como ativo de direito de
uso e passivos de arrendamentos, assim como
as respectivas divulgações, no contexto das
demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto, referentes
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Valor recuperável de ativos intangíveis sem vida útil definida
Veja a Nota Explicativa 15 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Principal assunto de auditoria

Como auditoria endereçou esse assunto

O balanço patrimonial, consolidado, em 31 de dezembro de
2019 apresenta saldos de ativos intangíveis sem vida útil
definida e ágios por rentabilidade futura apurados nas
aquisições em redes varejistas envolvendo combinações de
negócios, cuja realização está suportada por estimativas de
rentabilidade futura de suas respectivas unidades geradoras
de caixa (“UGCs”), baseadas no plano de negócios preparado
pelas controladas da Companhia.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros:

As controladas avaliam o valor recuperável levando-se em
consideração os fluxos de caixa descontados das UGCs
elaborado com base em julgamentos significativos e uso de
premissas de mercado e de negócios, que incluem (i) projeções
de taxas de crescimento, (ii) taxa de desconto e (iii) volumes
de receita projetadas.
Devido à relevância do valor desses ativos, ao julgamento
inerente ao processo de determinação das estimativas de
fluxos de caixa futuros descontados e considerando o impacto
que eventuais alterações das premissas poderiam gerar nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
consideramos esse assunto como significativo para nossa
auditoria.

Entendimento do processo de preparação e revisão do
plano de negócios e análises do valor recuperável
Com o auxílio de nossos especialistas em finanças
corporativas, avaliamos para as UGCs relacionadas as
premissas significativas, tais como moeda, período
projetivo, receitas, deduções, custos e despesas,
depreciação, impostos sobre o lucro, Capex, capital de
giro, taxa de desconto e ajuste de equity. As
metodologias utilizadas e avaliamos a consistência dos
cálculos, comparando-os com informações do mercado
disponíveis, com os resultados financeiros recentes e
com as projeções definidas pela Administração, bem
como efetuamos análises independentes de
sensibilidade para os principais dados e premissas das
projeções.
Com base nas evidências obtidas por meio dos
procedimentos acima sumarizados, consideramos que,
os saldos dos ativos intangíveis sem vida útil definida e
ágios por rentabilidade futura, bem como as
divulgações relacionadas, são aceitáveis no contexto
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outros assuntos – Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Grupo, e apresentadas como informação suplementar
para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações financeiras do Grupo. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
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conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório dos
auditores
A administração do Grupo é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido
de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Grupo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
administração pretenda liquidar o Grupo e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
– Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
– Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
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auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos do Grupo e suas controladas.
– Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração.
– Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Grupo e suas controladas. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo e suas controladas a
não mais se manterem em continuidade operacional.
– Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
– Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa
maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a
menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as
consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Marcelo Luiz Ferreira
Contador CRC RJ-087095/O-7
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9
10

Impostos a recuperar
Outros contas a receber

-

5

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

491.570

491.565

-

-

491.565

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

466.049

15

Intangível

-

Total dos Ativos

14

Imobilizado

466.049

466.049

13

Investimentos

-

-

Total dos Ativos não circulantes

9

10

Outros contas a receber

21

IR e CSLL diferidos

Impostos a recuperar

-

27

Instrumentos financeiros
-

-

-

-

-

-

-

Depósitos judiciais

Ativos não circulantes

Total dos Ativos circulantes

7

8

Contas a receber

Estoques

27

Instrumentos financeiros

-

1.095.643

846.882

623.331

181.403

-

525

3.232

28.527

2.282

7.582

248.761

35.319
19.449

129.448

13.086

2.293

49.166

1.014.890

753.607

665.333

51.339

-

524

707

28.259

970

6.475

261.283

34.621
16.231

132.200

18.614

1.998

57.619

466.049
-

466.049

Total do Patrimônio Líquido
Total do Patrimônio Líquido e Passivos

(167.968)

634.017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

491.570
#REF!

491.570

(137.447)

629.017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Controladora
31.12.2019
31.12.2018

Prejuízos acumulados

23
23.a

Capital social

22

18

20

21

19

17

18
22

19

17

16

Patrimônio líquido

Total dos Passivos não circulantes

Contas a pagar - aquisição de subsidiária

Arrendamento a pagar

Provisão para Contingências

Impostos diferidos

Impostos e taxas

Empréstimos e financiamentos

Passivos não circulantes

Total dos passivos circulantes

Arrendamento a pagar
Contas a pagar - aquisição de subsidiária
Outros

Impostos e taxas

Salários e contribuições sociais

Empréstimos e financiamentos

Fornecedores

Passivos circulantes

6

Ativos circulantes

Caixa e equivalentes de caixa

Passivos

Consolidado
31.12.2019
31.12.2018

Ativos

Controladora
31.12.2019
31.12.2018

D1000 Varejo Farma S.A.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

1.095.643
-

466.049

(167.968)

634.017

295.319

12.000

117.742

55.437

13.101

9.756

87.283

334.275

44.500
3.031
5.011

15.019

21.764

131.416

113.534

1.014.890
#REF!

491.570

(137.447)

629.017

183.432

-

-

67.143

12.685

16.174

87.430

339.888

84.024
3.972

13.087

21.007

104.094

113.704

Consolidado
31.12.2019
31.12.2018

D1000 Varejo Farma S.A.
Demonstrações dos Resultados dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
2019
2018
Receita operacional líquida

25

Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais e marketing
Despesas logística e distribuição
Despesas de infraestrutura
Provisão p/ Perda crédito esperado
Outras despesas/receitas operacionais
Resultado de equivalência patrimonial

28
28
28
28
28
28
13.b

Resultado antes do resultado financeiro

Consolidado
2019
2018

-

-

1.132.211

1.161.068

-

-

(790.271)

(813.645)

-

-

341.940

347.423

(4)
(7.482)

(1)
2.683

(30.052)
(223.542)
(2.991)
(105.408)
(711)
(156)
-

(33.850)
(284.983)
(3.369)
(22.037)
1.325
5.038
-

(7.486)

2.682

(362.860)

(337.876)

(7.486)

2.682

(20.920)

9.547

Receitas financeiras
Despesas financeiras

26
26

(1)

(1)

65.369
(40.274)

1.843
(21.713)

Resultado financeiro líquido

26

(1)

(1)

25.095

(19.870)

4.175

(10.323)

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social - Diferido
Imposto de renda e contribuição social

(7.487)
21
21

2.681

-

-

(11.219)
(443)

13.613
(609)

-

-

(11.662)

13.004

Resultado do exercício

(7.487)

2.681

(7.487)

2.681

Resultado por lote de mil ações (em RS)

(0,011)

0,004

(0,011)

0,004

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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D1000 Varejo Farma Participações S/A

Demonstrações dos Resultados Abrangentes dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2018
Resultado do exercício

(7.487)

2.681

(7.487)

2.681

Total dos Resultados Abrangentes do Exercícios

(7.487)

2.681

(7.487)

2.681

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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D1000 Varejo Farma S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
2019

Consolidado

2018

2019

2018

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Resultado antes do IR/CS

(7.487)

Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização

2.681

4.175

(10.323)

-

-

23.060

22.037

Depreciação direito de uso imóveis

-

-

48.298

-

Resultado equivalência patrimonial

7.482

Juros de Empréstimos Provisionados

(2.683)

-

-

17.830

17.707

-

-

Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados

-

-

423

60

Perda na baixa de imobilizado e intangível

-

-

1.142

661

Provisão / Reversão para perda estoque

-

-

(665)

(4.124)

Provisão / Reversão para contingência

-

-

(11.706)

(29.436)

Provisão / Reversão de parcelamentos de impostos
Baixa por impairment

-

-

-

-

-

34.050

-

Redução de contas a pagar aquisição Rosário

-

-

(63.993)

-

13.606

Encargos financeiros diretiro de uso

(16.379)

-

-

(1)

-

(5)

(2)

65.708

Contas a receber

-

-

5.105

172

Estoques

-

-

2.752

5.960

Outros

(512)

(4.277)
(24.074)

Redução (aumento) nos ativos

Impostos a recuperar

-

-

(5.025)

(7.457)

Outros

-

-

(3.659)

2.526

Fornecedores

-

(1)

(170)

(10.877)

Salários e contribuições

-

-

757

(3.427)

Impostos a recolher

-

-

Outros

-

-

(5)

(3)

(5.000)

(234.119)

Aumento (redução) nos passivos

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

(4.379)

2.121

654

(801)

61.742

(35.857)

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
(5.000)

(54.535)

Adições ao imobilizado

Aumento de investimento

-

-

(14.268)

(11.910)

Adições ao Intangível

-

-

(5.935)

(2.895)

Baixas de imobilizado

-

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(5.000)

(234.119)

263

-

(24.940)

(69.340)

234.119

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Aumento de capital / adiantamento para futuro aumento de capital

5.000

234.119

5.000

Obtenção de empréstimos - Principal

-

-

133.750

145.947

Pagamento de empréstimos - Amortização

-

-

(111.130)

(237.764)
(26.191)

Pagamento de empréstimos - Juros

-

-

(13.881)

Pagamento de Arrendamento direito de uso

-

-

(58.994)

-

5.000

234.119

(45.255)

116.111

Caixa líquido atividades de financiamento
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

(5)

(3)

(8.453)

10.914

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

5

8

57.619

46.705

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

0

5

49.166

57.619

(5)

(3)

(8.453)

10.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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D1000 Varejo Farma S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
2019

Consolidado

2018

2019

2018

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Resultado antes do IR/CS

(7.487)

Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalente de caixa gerados
pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização

2.681

4.175

(10.323)

-

-

23.060

22.037

Depreciação direito de uso imóveis

-

-

48.298

-

Resultado equivalência patrimonial

7.482

Juros de Empréstimos Provisionados

(2.683)

-

-

17.830

17.707

-

-

Provisão / Reversão para perdas de créditos esperados

-

-

423

60

Perda na baixa de imobilizado e intangível

-

-

1.142

661

Provisão / Reversão para perda estoque

-

-

(665)

(4.124)

Provisão / Reversão para contingência

-

-

(11.706)

(29.436)

Provisão / Reversão de parcelamentos de impostos
Baixa por impairment

-

-

-

-

-

34.050

-

Redução de contas a pagar aquisição Rosário

-

-

(63.993)

-

13.606

Encargos financeiros diretiro de uso

(16.379)

-

-

(1)

-

(5)

(2)

65.709

Contas a receber

-

-

5.105

172

Estoques

-

-

2.752

5.960

Impostos a recuperar

-

-

(5.025)

(7.457)

Outros

-

-

(3.660)

2.526

Fornecedores

-

(1)

(170)

(10.877)

Salários e contribuições

-

-

757

(3.427)

Impostos a recolher

-

-

Outros

-

-

(5)

(3)

(5.000)

(234.119)

Outros

(511)

(4.277)
(24.074)

Redução (aumento) nos ativos

Aumento (redução) nos passivos

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

(4.379)

2.121

654

(801)

61.742

(35.857)

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
(5.000)

(54.535)

Adições ao imobilizado

Aumento de investimento

-

-

(14.268)

(11.910)

Adições ao Intangível

-

-

(5.935)

(2.895)

Baixas de imobilizado

-

-

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(5.000)

(234.119)

263

-

(24.940)

(69.340)

234.119

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
5.000

234.119

5.000

Obtenção de empréstimos - Principal

Aumento de capital / adiantamento para futuro aumento de capital

-

-

133.750

145.947

Pagamento de empréstimos - Amortização

-

-

(111.130)

(237.764)

Pagamento de empréstimos - Juros

-

-

(13.881)

(26.191)

Pagamento de Arrendamento direito de uso

-

-

(58.994)

-

5.000

234.119

(45.255)

116.111

Caixa líquido atividades de financiamento
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa

(5)

(3)

(8.453)

10.914

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

5

8

57.619

46.705

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

0

5

49.166

57.619

(5)

(3)

(8.453)

10.914

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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243

-

-

634.017

-

5.000

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Saldos em 31 de Dezembro de 2019.

Resultado do Período

Aum. de Capital C/ Dinheiro

Adoção Inicial IFRS 16 / CPC 6

Saldos em 31 de Dezembro de 2018.

-

-

-

-

-

191.935
629.017

-

122.772

Aum. de Capital C/ AFAC

Aum. de Capital C/Dinheiro

Resultado do Período

(122.772)

-

42.184

-

80.588

AFAC

Adiantamento P/Futuro aumento de Capital

314.310

Capital social

Efeito adoção inicial IFRS 9 / CPC 48

Saldos em 31 de Dezembro de 2017.

(Em milhares de Reais)

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

D1000 Varejo Farma Participações S/A.

(167.968)

(7.487)

-

(23.034)

(137.447)

2.681

-

-

-

(2.499)

(137.629)

Prejuízos
Acumulados

466.049

(7.487)

5.000

(23.034)

491.570

2.681

191.935

-

42.184

(2.499)

257.269

Total

244
(7.487)

Valor adicionado total a distribuir

-

Remuneração de Capital de Terceiros:
Juros
Aluguéis

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Valor adicionado distribuído

(7.487)

(7.487)
(7.487)

-

Impostos, taxas e contribuições:
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de Capitais Próprios:
Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício

-

Pessoal e encargos:
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Distribuição do valor adicionado

(7.481)
(7.481)
-

(6)

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras
Outras

Valor adicionado líquido produzido pela entidade

-

(6)

Valor adicionado bruto

Depreciação e amortização

(6)
(4)
(2)

2.682

2.681
2.681

1
1
-

-

-

2.682

2.683
2.683
-

(1)

-

(1)

(1)
(1)

Controladora
31.12.2019
31.12.2018
-

Insumos adquiridos de terceiros
Matérias-primas consumidas
Custo das mercadorias e serviços vendidos
Mat., energia, serviço de 3os. e outros
Perda / Recuperação de valores ativos
Outras

Receitas
Vendas de mercadorias produtos e serviços
Provisão para crédito de liquidação duvidosas - Reversão/(Constituição)

(Em milhares de Reais)

Para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018

Demonstração do valor adicionado

D1000 Varejo Farma Participações S/A

287.408

(7.487)
(7.487)

24.797
28.331
(3.534)

86.264
32.735
40.657
12.872

183.834
161.391
13.331
9.112

287.408

53.489
53.468
21

233.919

(105.407)

339.326

(862.265)
(790.955)
(70.778)
(532)

326.940

2.681
2.681

76.073
21.712
54.361

58.047
8.858
36.305
12.884

190.139
164.700
15.547
9.892

326.940

2.157
1.843
314

324.783

(22.037)

346.820

(880.730)
(813.515)
(79.942)
232
12.495

Consolidado
31.12.2019
31.12.2018
1.201.591
1.227.550
1.202.197
1.227.454
(606)
96

D1000 Varejo Farma Participações S/A
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Em 31 de Dezembro de 2019
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma).

1

Contexto operacional

A D1000 Varejo Farma S.A. (“D1000” ou “Grupo”) é uma sociedade anônima de capital fechado com
sede na Av. Ayrton Senna, 2150 Bloco P 3º andar, no Estado do Rio de Janeiro, e possui por objeto,
a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo
representar sociedades nacionais ou estrangeiras. O Grupo tem como controladora integral a
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (“Profarma”).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019 abrangem o Grupo e suas controladas, conforme destacadas na nota 5,
conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente como “entidades do Grupo”. As entidades
operacionais do Grupo atuam, principalmente, na atividade de venda no varejo de produtos
farmacêuticos e cosméticos, conforme detalhado a seguir:
A CSB Drogarias S.A. opera no varejo farmacêutico do Rio de Janeiro, através das marcas Drogasmil
e Farmalife, contando com uma rede de 58 lojas na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A Drogaria Cipriano de Santa Rosa Ltda é uma holding que controla as entidades operacionais
detentoras das lojas da rede de Drogarias Tamoio. Esta rede conta com 64 lojas, distribuídas
principalmente na cidade de Niterói, São Gonçalo, região dos lagos e região serrana do estado do
Rio de Janeiro.
A Rede Rosário (Drogarias Rosário S/A) opera 74 lojas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato
Grosso.

2

Base de preparação

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), este
materializou-se através dos pronunciamentos denominados CPC.
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o BR
GAAP.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 03 de março de 2020.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual o CPC 06 (R2) /
IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil foram aplicados, conforme descrito na nota
explicativa 2.1 – mudança nas políticas contábeis.
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Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu em prejuízo do exercício de
R$ 7,5 milhões e apresenta prejuízos acumulados de R$ 160,9 milhões. A Administração avaliou a
capacidade da Companhia de assegurar a continuidade operacional para o futuro previsível, a qual
considera o plano de negócios da Companhia, elaborado tendo por base as ações futuras planejadas
pela Administração, bem como certas premissas macroeconômicas e setoriais relevantes, como, por
exemplo, estimativas de crescimento de vendas e ganhos operacionais.
Considerando o plano de negócios, a Administração acredita que os pagamentos das obrigações
ocorrerão conforme planejado e que a geração de fluxo de caixa será suficiente para atender as suas
obrigações para o futuro previsível. Adicionalmente, a administração espera que eventuais
obrigações adicionais também serão cumpridas com fluxos de caixa operacionais ou captações
alternativas de recursos financeiros.
Na análise do Capital Circulante Líquido, tendo um passivo relevante com a própria controladora, a
D1000 Varejo, vem apresentando melhora em sua geração de caixa, razão pela qual a necessidade
de aportes por parte da controladora reduziu substancialmente de R$ 234.100 no exercício de 2018
para R$ 5.000 no exercício de 2019. Como nos anos anteriores, caso não haja a operação de
captação de recursos no mercado e caso haja necessidade, a controladora tem a capacidade e
intenção de fazer os aportes necessários de capital no prazo de pelo menos 12 (doze meses) da
data da aprovação destas demonstrações financeiras.
Com base em sua avaliação, a Administração concluiu que não existe incerteza relevante quanto a
capacidade da Companhia de continuar operando no futuro previsível. Portanto, as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram preparadas com base em continuidade
operacional.

2.1 Novas normas e interpretações
x

CPC06 (R2) / IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil

Em 1º de janeiro de 2016 o IASB emitiu o IFRS 16 – Leases, em dezembro de 2017 foi emitido o
CPC 06 (R2), que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019, em substituição a IAS 17 / CPC 06 –
Operações de Arrendamento Mercantil.
A nova IFRS 16 / CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no
balanço patrimonial para arrendatários.
Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos
do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo
valor.
O CPC06 (R2) / IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/IAS
17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
(i)

Arrendamentos em que o Grupo é um arrendatário:
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O Grupo reconheceu novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais basicamente
de lojas e centro de distribuição. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos
mudou porque o Grupo reconheceu um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa
de juros sobre obrigações de arrendamento.
O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o
prazo do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença
temporal entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.
(ii)

Transição

O Grupo aplicou o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) / IFRS
16 foi reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de
2019, sem atualização das informações comparativas.
Resultados
Muito embora o novo pronunciamento não traga nenhuma alteração no montante total que deverá
ser levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é correto afirmar que há um efeito temporal
no lucro líquido em função principalmente do método de reconhecimento dos juros e atualização
monetária associados aos arrendamentos, ainda que, sem impacto relevante, conforme análises
realizadas.
O Grupo teve com a adoção da norma CPC 06 (R2) / IFRS 16 os seguintes impactos iniciais:
- Reconhecimento de direito de uso do ativo e passivo de arrendamento;
- Aumento do EBITDA (Resultado operacional);
- Variação temporal não relevante do lucro líquido, sem efeitos no período total dos contratos .
O Grupo reconheceu os seguintes valores na data de transição em 1° de janeiro de 2019:

Contas contábeis impactadas / novas contas contábeis
Ativo
Direito de uso de ativos

Consolidado
137.789
137.789

Passivo circulante
Compromissos de Arrendamentos Operacionais
Total passivo circulante

(74.573)
(74.573)

Passivo não circulante
Compromissos de Arrendamentos Operacionais
Total passivo não circulante

(97.321)
(97.321)
(171.894)

Passivo

11.071

IR diferido

(23.034)

Impacto patrimônio líquido
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x

IFRIC 23 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos e contribuições sobre o lucro
líquido

Essa interpretação aborda a determinação do lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias,
prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e taxas quando sobre os tratamentos fiscais de
acordo com o IAS 12. Considera especificamente:
- Se os tratamentos fiscais devem ser considerados coletivamente;
- Pressuposto de que as autoridades fiscais têm o direito de examinar qualquer montante reportado;
- Determinação do lucro tributável (prejuízo fiscal), bases tributárias, prejuízos fiscais e créditos
tributários não utilizados e taxas; e
- Efeito das mudanças nos fatos e circunstâncias.
A administração não identificou impactos decorrentes deste pronunciamento.

3

Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas Demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que é a
moeda funcional do Grupo, todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4

Principais políticas contábeis

a. Caixa e equivalente de caixa
Incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez
imediata, com vencimento original de até três meses a partir da data da contratação ou sujeitos a
um insignificante risco de mudança de valor, e são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos.
b. Reconhecimento de receita
O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência.
As receitas são fundamentalmente representadas por vendas em balcão à vista e por cartão de
débito e crédito para o consumidor final. Os clientes obtêm o controle dos produtos vendidos,
substancialmente medicamentos e perfumaria, quando os produtos são entregues e aceitos pelos
clientes nas instalações do Grupo (lojas físicas), sendo as faturas emitidas e a receita reconhecida
naquele momento. Eventuais descontos são concedidos no momento das vendas, e é reconhecido
como redutores da receita. Dada a natureza dos produtos vendidos (medicamentos, origem
controlada), raramente são aceitas devoluções.
c. Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.
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1) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota Explicativa 7 – Conta a Receber
Nota Explicativa 8 – Estoques
Nota Explicativa 10 – Outros contas a receber
Nota Explicativa 15 – Intangível
Nota Explicativa 20 – Provisão para Contingências
Nota Explicativa 21 – Imposto de renda e contribuição social
2) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de
2019 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de
ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 21 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável
futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados;
Nota explicativa 15 - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais
premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de
desenvolvimento;
Notas explicativas 20 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
Nota explicativa 7 e 10 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos
contratuais.
d. Instrumentos financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial

O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
(ii)

Classificação e mensuração subsequente

Instrumentos Financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR.
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Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos
os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação
posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
- É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
- Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não
for designado como mensurado ao VJR:
- É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
- 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, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos
financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um
ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou
ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil
que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: política aplicável a partir de janeiro
de 2018.
- Ativos financeiros a VJR: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
- Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por
impairment. A receita de juros e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
- Instrumentos de dívida a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA.
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
- Instrumentos patrimoniais a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo
represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.
(iii)

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

Compensação

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(v)

Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge

Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge
O Grupo mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de
variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus
contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo
financeiro e certos critérios sejam atingidos.
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente
registradas no resultado.
O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade
dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de
mudanças nas taxas de câmbio e de juros.
No início das relações de hedge designadas, o Grupo documenta o objetivo do gerenciamento de
risco e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação
econômica entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa de
que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento de hedge compensemse mutuamente.
Hedges de fluxo de valor justo
O ganho ou a perda no instrumento de hedge deve ser reconhecido no resultado (ou outros
resultados abrangentes, se o instrumento de hedge protege instrumento patrimonial para o qual a
entidade escolheu apresentar alterações no valor justo em outros resultados abrangentes).
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O ganho ou a perda protegida no item protegido deve ajustar o valor contábil do item protegido (se
aplicável) e deve ser reconhecido no resultado. Se o item protegido for ativo financeiro (ou
componente dele) mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ganho ou
a perda protegida no item protegido deve ser reconhecido no resultado. Se o item protegido for
instrumento patrimonial para o qual o Grupo escolheu apresentar alterações no valor justo em outros
resultados abrangentes, esses valores devem permanecer em outros resultados abrangentes.
Quando o item protegido for compromisso firme não reconhecido (ou componente dele), a alteração
acumulada no valor justo do item protegido, subsequente à sua designação, deve ser reconhecida
como ativo ou passivo com o ganho ou a perda correspondente reconhecida no resultado.
e. Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, em 31 de dezembro de 2019 e 2018 incluem
as Demonstrações Financeiras das controladas Nice RJ Participações S.A., Drogaria Cipriano de
Santa Rosa Ltda, CSB Drogarias S.A, Drogaria Rosário S.A, Centro Oeste Farma Distribuidora de
Medicamentos Ltda e Casa Saba Brasil Holding Ltda.
Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. As controladas são
totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A
consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle. Transações,
saldos e ganhos não realizados em transações em empresas o Grupo são eliminados. Os prejuízos
não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda
(impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis do Grupo são aplicadas consistentemente
entre todas as empresas que fazem parte do consolidado.
f.

Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente
(quando aplicável, para melhor refletir o valor justo da transação) e líquido de provisão para perda
esperada.
O cálculo do valor presente é efetuado com base numa taxa de juros que reflete o prazo, a moeda e
o risco da transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada na receita bruta. A
diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do faturamento é considerada
receita financeira e será apropriada ao longo do prazo de vencimento da transação.
A perda de créditos esperada foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração
para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.
g. Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição, deduzido pelo líquido de provisão
para perda, quando aplicável, que não excede o valor de mercado (líquido realizável).
h. Investimentos
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas e coligadas são
avaliados por equivalência patrimonial.
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i.

Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
valor recuperável (impairment), caso aplicável. A depreciação dos ativos é calculada pelo método
linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 14 e leva em consideração o tempo
de vida útil estimado dos bens.
j.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de
combinação de negócios, sendo eles:

• Ágio apurado em aquisições envolvendo combinações de negócios. Comprometimento
testado anualmente.
• O software adquirido de terceiros com uma vida útil definida é amortizado por um período de 5
anos. Esses ativos são mensurados pelo custo total de aquisição, deduzido das despesas de
amortização.
• Pontos de venda (lojas) adquiridos de terceiros e mensurados ao custo de aquisição, líquido de
amortização, com vida útil conforme o prazo dos contratos de aluguel.
• Valor de marcas e patentes calculado em aquisições envolvendo a combinação de negócios. O
valor da marca sem vida útil definida é testado anualmente em relação à perda por redução ao
valor recuperável e deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se
necessário.
k. Redução ao valor recuperável de ativos - impairment
Ativos financeiros
Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado.
O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual às perdas esperada para 12 meses
(abordagem simplificada). Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o
Grupo considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis
sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com
base na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações
prospectivas.
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se este
estiver com mais de 30 dias de atraso.
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
- É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem
recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
- O ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias.
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Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos ao Grupo de acordo
com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).
Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. O Grupo não espera
nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos do Grupo
para a recuperação dos valores devidos.
Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo (formado substancialmente pelo ativo
imobilizado e intangível com vida útil indefinida) são revistos a cada data de apresentação para
apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor
recuperável do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros
ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que
se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o
valor justo menos despesas de venda. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que
reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo
ou da UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são
inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e
então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro
rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais
ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o
novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
O Grupo não identificou indicativos de perda desses ativos nos exercícios de#2019 e 2018.
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l.

Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulante e não circulante
são ajustados a valor presente (para melhor refletir o valor justo da transação), calculados com base
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco da transação. A contrapartida dos ajustes
a valor presente é contabilizada nas contas que deram origem ao passivo.
A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao
resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros
efetiva.
Especificamente em relação aos empréstimos e financiamentos denominados em moeda
estrangeira, estes são mensurados pelo valor justo (na data do balanço), resultante da contabilidade
de hedge do valor justo.
m. Provisão
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Grupo possui uma obrigação real legal
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
n. Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido ou em outros resultados abrangentes.
Os impostos diferidos são reconhecidos por prejuízos fiscais não utilizados e diferenças temporárias
dedutíveis na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis
mediante os quais possam ser utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base
em planos de negócios para entidades individuais. Os impostos diferidos ativos são revisados em
cada data de reporte e são reduzidos na medida em que não seja mais provável que o benefício
fiscal relacionado seja realizado; tais reduções são revertidas quando a probabilidade de futuros
lucros tributáveis progride.
Os impostos diferidos não reconhecidos são reavaliados em cada data de reporte e reconhecidos
na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis mediante os quais
possam ser utilizados. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas fiscais que se espera que
sejam aplicadas à diferenças temporárias quando se revertem, usando taxas de imposto realizadas
ou substancialmente realizadas na data do relatório.
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o. Demonstrações de valor adicionado
O Grupo elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos
do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras preparadas de acordo com BR
GAAP enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
p. Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas
controladores do Grupo e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo
exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em
circulação, ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor,
nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41 e IAS 33.
q. Informações por segmento
O Grupo desenvolve suas atividades de negócio considerando um único segmento operacional,
varejo de produtos farmacêuticos e de perfumaria, que é utilizado como base para a gestão da
entidade e para a tomada de decisões (diretoria executiva).

5

Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações do Grupo e das seguintes
controladas:
Participação (%)
Controladas diretas

31.12.2019

31.12.2018

Nice RJ Participações S.A

100,00%

100,00%

Drogaria Cipriano de Santa Rosa Ltda

100,00%

100,00%

Participação (%)
Controladas indiretas

31.12.2019

31.12.2018

CSB Drogaria S.A (i)

100,00%

100,00%

Drogaria Rosário S.A. (i)

100,00%

100,00%

Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda (i)

100,00%

100,00%

Casa Saba Brasil Holdings Ltda (i)

100,00%

100,00%

(i)

Empresas sob controle direto da Nice RJ Participações S.A

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a. Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas;
b. Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das
empresas controladas;
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c.

Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados decorrentes
de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas
apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados;

d. Eliminação de encargos de tributos sobre a parcela de lucros não realizados apresentados como
tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado;
e. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas
e consistem com aquelas utilizadas no exercício anterior.

6

Caixa e equivalentes de caixa

Controladora
31.12.2019

Consolidado

Caixa e bancos

-

31.12.2018
5

31.12.2019
11.061

31.12.2018
7.868

Aplicações financeiras

-

-

38.105

49.751

-

5

49.166

57.619

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos
bancários do Santander, Itaú, Safra, e Caixa Econômica Federal, remunerado a taxa entre 97% a
101% do Certificado de Depósito Interbancário-CDI (97% a 101% em 31 de dezembro de 2018).
A exposição do Grupo a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e
passivos financeiros são divulgadas na nota explicativa nº 27.

7

Contas a receber
Consolidado

Clientes
Perdas de créditos esperados

31.12.2019
13.599
(513)

31.12.2018
18.704
(90)

13.086

18.614
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Segue a posição dos saldos:
Consolidado
31.12.2019
12.485

31.12.2018
17.382

Vencidos de 1 a 30 dias

317

432

Vencidos de 31 a 60 dias

71

410

Vencidos de 61 a 90 dias

101

114

Vencidos de 91 a 180 dias

112

276

Vencidos a mais de 181 dias

513

90

13.599

18.704

A Vencer

Segue movimentação para perdas de crédito esperadas (PCE):
Consolidado
Saldo Inicial
Adições
Reversões
Saldo Final

8

31.12.2019
(90)
(1.142)
719
(513)

31.12.2018
(30)
(661)
601
(90)

Estoques
Consolidado

Medicamentos
Perfumaria

31.12.2019
79.289

31.12.2018
80.594

50.159

51.606

129.448

132.200
Consolidado
31.12.2019

31.12.2018

(665)

(4.789)

665

4.124

-

(665)

Movimentação Perda Estoque
Saldo inicial
Reversões
Saldo Final

A constituição para perda ocorre conforme inventários feitos periodicamente nas lojas (a cada 90
dias). Esses inventários são baseados na quantidade de produtos listados em sistema e
confrontados com a contagem do físico nas lojas.
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9

Impostos a recuperar
Consolidado
31.12.2019

31.12.2018

Circulante
ICMS

11.963

9.332

IR e CSLL

13.811

13.700

9.222

11.297

323

292

35.319

34.621

3.232

-

-

707

3.232

707

PIS e COFINS
Outros
Não Circulante
PIS e COFINS
IR e CSLL

10 Outros contas a receber
Consolidado
31.12.2019

31.12.2018

Circulante
Despesas antecipadas de seguros
Despesas antecipadas de arrendamentos
Despesas antecipadas de IPTU

879

588

-

2.350

400

1.117

Despesas antecipadas de Benefícios Trabalhistas
Despesas antecipadas com Software

1.389
514

1.057
501

Outras despesas antecipadas

2.514

1.564

Adiantamentos

1.953

1.473

Acordos Comerciais (a)

13.464

9.992

Provisão p/ perda crédito esperada (a)

(1.664)

(2.411)

19.449

16.231

525

524

525

524

Não Circulante
Precatórios

(a) Referem-se a reembolsos contratuais gerados por despesas incorridas pel o Grupo para fomentar
ações de marketing e venda dos produtos dos seus fornecedores.

11 Partes relacionadas
O Grupo é composto pelas controladas diretas e indiretas. A composição acionária da controladora
está demonstrada na nota explicativa nº 5.
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Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019, assim como as transações
que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem
de transações entre as controladas e controladoras.
As transações comerciais de compra e venda de produtos (vencíveis no curto prazo, sem incidência
de juros) estão demonstradas abaixo:

CSB
Contas a receber (Profarma)

-

Fornecedores (Profarma)

(27.379)

CSB
Receitas líquida (Profarma)
Despesas (Profarma)

31.12.2019
COF

Cipriano

31.12.2018
Total

Total

-

190

-

190

1.450

(39.454)

-

(33.310)

(100.143)

(97.154)

Total
(4.243)
826.328

31.12.2018
Total
(4.692)
765.210

Cipriano

250.120

Rosário

303.399

31.12.2019
COF
(4.243)
-

Rosário
272.809

12 Remuneração do pessoal chave da Administração
No exercício, a remuneração dos Diretores foi de R$ 673 (R$ 2.655 em dezembro de 2018). Os
encargos sociais sobre estas remunerações totalizaram R$ 247 (R$ 977 em 31 de dezembro de
2018). Além da remuneração, o Grupo concede aos seus Diretores, seguro saúde e de vida no
montante de R$ 5 (R$ 18 em 31 de dezembro de 2018).

13 Investimentos
a. Informações das controladas.
Capital Social

Controladas
Nice RJ
Participações
S/A (*)
Drogarias
Cipriano

Qtde de Quotas (lote mil)

Patrimônio Líquido

Resultado do Período

Participação em %

Participação PL

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

349.824

344.824

601.124

596.124

211.877

242.355

(19.308)

(2.108)

100,00%

100,00%

211.877

242.355

253.816

253.816

253.816

253.816

254.172

249.210

11.826

4.791

100,00%

100,00%

254.172

249.210

Total Investimentos

466.049

491.565

(*) Holding com participação indireta de 100% na CSB Drogarias S/A (Rede Drogasmil) e na Rosário/COF
(Rede de Drogaria Rosário).

260

b. Movimentação dos investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Nice
257.261
(2.108)
159.785

4.791
74.335

Itamaraty
22.261
-

CSB
(41.691)
30.922
26.200

Rosário
(65.112)
(11.918)
27.617

COF
(64.339)
1.465
64.383

(170.094)

170.094

(22.261)

-

-

(2.489)
242.355

(10)
249.210

-

(1.061)
14.370

(19.308)
5.000

11.826
-

-

(16.170)
211.877

(6.864)
254.172

-

Saldo em 31.12.17
Aquisição
Resultado do exercício
Aumento de Capital
Cisão / Incorporação (*)
Ajuste adoção inicial CPC
48 (**)
Saldo em 31.12.18
Resultado do exercício
Aumento de Capital
Adoção inicial CPC 06
(R2) (**)
Saldo em 31.12.19

Cipriano

CSBH
(1.704)
(272)
1.420

Eliminação
148.881
1.704
(20.197)
(119.620)

Total
257.261
2.683
234.120

-

-

22.261

-

(1.427)
(50.840)

1.509

(556)

2.488
35.517

(2.499)
491.565

(9.511)
-

(14.352)
-

(3.939)
-

(9)
-

27.811
-

(7.482)
5.000

(7.385)
(2.526)

(7.243)
(72.435)

(1.543)
(3.973)

(565)

16.171
79.499

(23.034)
466.049

(*) Esta empresa estava sob controle direto de Nice e, em 2018, resultante de uma reestruturação
estatutária, passou a estar sob controle direto da D1000
(**) Efeito da adoção do CPC 48 e 06 (R2) nas empresas controladas do varejo.

Aporte de capitais nas controladas direta/indireta da D1000:
Em dezembro de 2019 foram efetuados os seguintes aportes de capitais nas controladas diretas da
D1000, Nice Participações RJ e Drogarias Cipriano, conforme demonstrado abaixo:
Nice Participações, 13 de dezembro de 2019 – Aumento de capital social no valor de R$ 5.000,
mediante a emissão de 5.000.000 novas ações ordinárias.

14 Imobilizado
Consolidado
31.12.2018
Taxa

Custo

31.12.2019
Adições

Baixa

Transferência

Custo

Depreciação
Acumulada

(5)

82.809

(51.306)

Valor
Líquido

31.12.2018
Valor
Líquido

31.503

27.253

Benfeitorias

10%

76.576

8.292

(2.054)

Computadores e Periféricos

20%

25.137

1.878

(927)

(7)

26.081

(19.853)

6.228

7.011

Moveis e Utensílios

10%

27.611

2.394

(830)

(20)

29.154

(17.258)

11.896

12.063

Máquinas e equipamentos

10%

10.719

1.704

(400)

32

12.055

(6.790)

5.265

4.675

Veículos

20%

586

-

(2)

-

584

(353)

231

337

-

176.516

(1.939)

-

174.577

(48.298)

126.279

-

140.629

190.784

(6.152)

-

325.261

(143.858)

181.403

51.339

Direito de Uso (*)

(*) Este saldo inclui o efeito da adoção inicial do CPC 06 no montante de R$ 137.789, conforme nota
explicativa 2.1.
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Consolidado
31.12.2017
Taxa

Custo

31.12.2018

31.12.2017

Adições

Baixa

Transferência

Custo

Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido

Valor
Líquido

Benfeitorias

10%

70.366

6.303

(93)

-

76.576

(49.323)

27.253

24.924

Computadores e Periféricos

20%

21.487

4.336

(686)

-

25.137

(18.126)

7.011

5.276

Moveis e Utensílios

10%

27.558

872

(819)

-

27.611

(15.548)

12.063

13.866

Máquinas e equipamentos

10%

10.377

399

(57)

-

10.719

(6.044)

4.675

5.196

Veículos

20%

626

-

(40)

-

586

(249)

337

467

130.414

11.910

(1.695)

-

140.629

(89.290)

51.339

49.729

O imobilizado do Grupo não apresentou, durante o exercício findo em 31 e dezembro de 2019, indícios
de impairment dos itens componentes do seu ativo imobilizado.

14.1

Depreciações sobre imobilizado
Consolidado
31.12.2018
Taxa

31.12.2019

Saldo Inicial

Adições

Baixa

Transferência

Saldo Final

Benfeitorias

10%

(49.323)

(3.642)

1.659

-

(51.306)

Computadores e Periféricos

20%

(18.126)

(2.237)

508

2

(19.853)

Moveis e Utensílios

10%

(15.548)

(2.244)

516

18

(17.258)

Máquinas e equipamentos

10%

(6.044)

(966)

240

(20)

(6.790)

Veículos

20%

(249)

(104)

-

-

(353)

-

(48.298)

-

-

(48.298)

(89.290)

(57.491)

2.923

-

(143.858)

Direito de Uso

Consolidado
31.12.2017
Taxa

31.12.2018

Saldo Inicial

Adições

Baixa

Transferência

Saldo Final

Benfeitorias

10%

(45.442)

(3.890)

9

-

(49.323)

Computadores e Periféricos

20%

(16.211)

(2.145)

230

-

(18.126)

Moveis e Utensílios

10%

(13.692)

(2.260)

404

-

(15.548)

Máquinas e equipamentos

10%

(5.181)

(892)

29

-

(6.044)

Veículos

20%

(159)

(105)

15

-

(249)

(80.685)

(9.292)

687

-

(89.290)
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15 Intangível
Consolidado
31.12.2018
Taxa
Marcas e Patentes
Software

116.880
20%

Ponto Comercial

Custo

20%

Ágio

10.305
138.313

31.12.2019
Adições

Baixas

-

-

280
5.655

Custo

31.12.2018
Amortização
Acumulada
-

116.880

-

(9.131)

10.585

(1.246)

(73.976)

142.722

470.301

-

(34.050)

436.251

735.799

5.935

(35.296)

706.438

Valor
Líquido

(83.107)

Valor
Líquido

116.880

116.880

1.454

1.997

68.746

76.155

436.251

470.301

623.331

665.333

Consolidado
31.12.2017
Taxa
Marcas e Patentes
Software

Ágio

15.1

116.880
20%

Ponto Comercial

Custo

20%

10.116
136.222

31.12.2018
Adições

Baixas

-

-
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Custo

(8.308)

10.305

(609)

(62.158)

138.313

470.301

-

-

470.301

733.519

2.895

(615)

735.799

Valor
Líquido
-

116.880

(6)

2.700

31.12.2017
Amortização
Acumulada

(70.466)

116.880

116.880

1.997

2.941

76.155

85.464

470.301

470.301

665.333

675.586

Amortização sobre intangível
Consolidado
31.12.2018
Taxa

Software
Ponto Comercial

Saldo Inicial

31.12.2019
Adições

Baixa

Saldo Final

20%

(8.308)

(823)

-

(9.131)

20%

(62.158)

(13.044)

1.226

(73.976)

(70.466)

(13.867)

1.226

(83.107)

Consolidado
31.12.2017
Taxa
Software

20%

Ponto Comercial

20%

Saldo Inicial

31.12.2018
Adições

Baixa

Saldo Final

(7.175)

(1.135)

2

(8.308)

(50.758)

(11.610)

210

(62.158)

(57.933)

(12.745)

212

(70.466)
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Valor
Líquido

a. Ágio na aquisição da rede Tamoio
O saldo de R$ 178.540 refere-se à aquisição de 100% da Rede de Drogarias Tamoio, em 23 de
dezembro de 2015.

b. Ágio na aquisição da rede CSB / Farmalife
O saldo de R$ 108.714, referente à aquisição da CSB Drogarias S.A., ocorrida em setembro de 2013.

c. Ágio na aquisição da rede Rosário
O saldo de R$ 148.997 refere-se à aquisição de 100% das cadeias Drogaria Rosário e Centro Oeste
Farma (COF), efetivamente efetuadas em novembro de 2016.
A administração definiu cada drogaria, separadamente, como uma unidade geradora de caixa
(UGC). Com o objetivo de alocar essas UGCs ao ágio para fins de redução ao valor recuperável,
uma vez que todas as operações foram integradas posteriormente ao processo de aquisição (gestão,
sistemas, processos, etc.) e se beneficiam das sinergias das combinações (refletindo o nível em que
o negócio administradas), todas essas UGCs foram alocadas a todo o saldo do ágio no montante de
R$ 436.251 (R$ 470.301 em 2018).
O teste de redução ao valor recuperável do ágio foi realizado em 31 de dezembro de 2019,
considerando o fluxo de caixa descontado (dez anos e uma taxa de crescimento terminal a partir de
então) à taxa de 11,6% ao ano, e um crescimento projetado de 4,2% em uma base de perpetuidade.
O crescimento da receita foi projetado levando em consideração: (I) os níveis médios de crescimento
experimentados pela Companhia nos últimos cinco anos; e (II) o crescimento estimado do setor
Varejo Farmaceutico (em volume de vendas e preços) para os próximos cinco anos. Com base nesse
cálculo, o valor contábil do ágio e essas UGCs foi determinado como superior ao seu valor
recuperável, e uma perda por redução ao valor recuperável de R$ 34.050 (2018: zero) foi
reconhecida em 2019. A perda por redução ao valor recuperável foi totalmente alocada ao ágio e
incluído nas “despesas de infraestrutura”.

d. Marcas e Patentes
Refere-se substancialmente às marcas relacionadas às redes de lojas adquiridas, sendo R$ 50.562
na CSB (marcas Drogasmil e Farmalife), R$ 44.273 na Itamaraty (marca Tamoio) e R$ 22.045 na
Rosário (marca Rosário).

16 Fornecedores
Consolidado
Fornecedores-Mercadorias p/ Revenda
Fornecedores Intercompany
Fornecedores-Mercadorias não Revenda

31.12.2019
5.860

31.12.2018
9.096

100.143

97.154

7.531

7.454

113.534

113.704

As controladas CSB, Cipriano e COF fazem transações comerciais de compra de mercadorias com
sua controladora indireta, conforme nota explicativa nº 11.
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O Grupo possui uma política de gerenciamento de risco financeiro para assegurar que contas a
pagar sejam liquidadas dentro do prazo.
A exposição do Grupo a riscos de liquidez relacionados a contas a pagar a fornecedores e outras
contas a pagar é divulgada na nota explicativa nº 27.4.
Segue a posição dos saldos a pagar de mercadorias para revenda, não revenda e Intercompany por
vencimento:
Consolidado
31.12.2019
De 01 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 360 dias

31.12.2018

113.175

112.349

171

1.355

188
113.534

113.704

17 Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
Instituições

Indexador

Banco Guanabara

CDI

Banco do Brasil

CDI

Banco Bradesco

CDI

Banco ABC (*)

CDI

Banco Santander
Banco CCB

31.12.2019

31.12.2018

-

4.554

128% do CDI a.a.

10.088

20.208

100% do CDI + 1,50% a.a.

9.318

-

100% do CDI + 2,68% a.a.

21.845

32.647

CDI

100% do CDI + 2,49% a.a.

20.892

6.569

CDI

100% do CDI + 2,4386 a.a

1.971

-

0,5561% a.a. (€$)

10.284

22.028

2,61% a.a. (€$)

4.978

7.038

0,38% a.m.

1.233

2.170

Banco BBM (*)

4,3083 % a.a. (US$)

14.200

20.147

Banco Safra (*)

4,5044% a.a. (US$)

51.932

17.870

Banco Itaú (*)

5,2664% a.a. (US$)

18.102

37.569

HSBC (*)

3,6886 % a.a (US$)

32.228

20.724

100,00% LIBOR-03 + 0,70% (US$)

21.628

-

218.699

191.524

131.416

104.094

87.283

87.430

Banco Itaú
Banco ABC (*)
Banco IBM

Banco CCB

CDI

Juros
135,00% do CDI a.a.

Circulante
Não circulante

(*) Para os empréstimos em moeda estrangeira contratados, o Grupo optou pela forma de contabilização
de fair value options, registrando-os pelo valor justo. Para estas operações existe contratação de SWAP
para a proteção de fluxos de caixas futuros de liquidação de empréstimos.
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Das operações dos empréstimos e financiamentos consolidados acima descritas, 43% são
garantidos por recebíveis, totalizando R$ 94.553. As outras transações não possuem garantias.
Nenhuma das operações de empréstimos possuem índices de covenants
contrato.

estabelecidos

em

As parcelas dos financiamentos vencíveis a longo prazo têm o seguinte cronograma de desembolso:
Ano

Consolidado
31.12.2019

2021
2022
2023

58.882
26.301
2.100
87.283

Passivos
Empréstimos e
financiamentos

Capital
social /
AFAC

Total

Em milhares de Reais
Saldo em 1 de janeiro de 2019

191.524

629.017

820.541

133.750
(111.130)
(13.881)

5.000
-

5.000
133.750
(111.130)
(13.881)

8.739

5.000

13.739

Outras variações
Despesas com juros

606
17.830

-

606
17.830

Total das outras variações relacionadas com passivos

18.436

-

18.436

218.699

634.017

852.716

Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos
Juros pagos
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Passivos
Empréstimos e
Financiamentos

Capital
social /
AFAC

Total

Em milhares de Reais
Saldo em 1 de janeiro de 2018

287.030

394.898

681.928

Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos
Juros pagos

145.947
(237.764)
(26.191)

234.119
-

234.119
145.947
(237.764)
(26.191)

Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento

(118.008)

234.119

116.111

Outras variações
Despesas com juros

4.795
17.707

-

4.795
17.707

Total das outras variações relacionadas com passivos

22.502

-

22.502

191.524

629.017

820.541

Saldo em 31 de dezembro de 2018
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18 Arrendamento Mercantil
Em 01 de janeiro de 2019, o Grupo, como arrendatário, reconheceu ativos e passivos para seus
arrendamentos operacionais basicamente de lojas. A natureza das despesas relacionadas àqueles
arrendamentos mudou porque o Grupo reconheceu um custo de depreciação de ativos de direito de
uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento, conforme efeitos da adoção inicial
apresentados na nota explicativa 2.1.
A seguir estão apresentadas as movimentações de direito de uso:

Ativo de direito de uso
Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019

137.789
40.806
(4.018)
(48.298)

126.279

Passivo de arrendamento
Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2019
Novos contratos
Rescisões contratuais
Pagamentos
Provisão de juros
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Circulante
Não circulante
Total

(171.894)
(40.807)
4.392
58.996
(12.929)

(162.242)

(44.500)
(117.742)

(162.242)

Montante reconhecido no resultado
Consolidado
48.298
13.608
61.906

Depreciação de direito de uso
Encargos/AVP do custo de Desmontagem
Saldo em 31 de dezembro de 2019
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19 Impostos e taxas
Consolidado
31.12.2019
31.12.2018
Circulante
ICMS

1.549

IR e CSLL

1.878

-

106

PIS e COFINS

1.598

3.444

Parcelamento - ICMS

3.950

3.057

Parcelamento - PERT

3.102

241

Parcelamento - REFIS

2.249

2.392

Retenção na fonte a pagar

1.432

1.939

Outros

1.139

30

15.019

13.087

9.694

13.313

62

2.861

9.756

16.174

Não Circulante
Parcelamento - ICMS
Parcelamento - REFIS

20 Provisão para contingências
O Grupo e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo
questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas
estimadas com as ações em curso, como se segue:
Consolidado

Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

31.12.2019

31.12.2018

24.125

31.399

5.394

6.366

25.918

29.378

55.437

67.143
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Segue Movimentação da Provisão:

Consolidado
Tributárias
Em 31 de Dezembro de 2017

Cíveis

57.012

Adições
Reversões
Em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Reversões
Em 30 de Dezembro de 2019

Trabalhistas

6.677

32.890

Total
96.579

4.721

630

6.022

11.373

(30.334)
31.399

(941)
6.366

(9.534)
29.378

(40.809)
67.143

10.045

617

5.088

15.750

(17.319)
24.125

(1.589)
5.394

(8.548)
25.918

(27.456)
55.437

As principais causas trabalhistas provisionadas no consolidado estão pulverizadas e têm origem em
solicitações de horas extras, questões de FGTS e vínculo empregatício.
As principais causas tributárias provisionadas na posição consolidada, são pela aquisição da rede
Rosário e têm origem em diferenças de recolhimento de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição
Social das controladas, originadas em exercícios anteriores a aquisição.
Existem outros processos avaliados pelo Grupo como sendo de risco de perda possível, no montante
aproximado de R$ 44.097 no consolidado (R$ 32.133 em 31 de dezembro de 2018), para os quais
nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização. As contingências possíveis são pulverizadas, as principais causas
referem-se a: Cíveis - Ação por indenização de danos morais, materiais e produtos vencidos;
Trabalhistas - Horas Extras, Adicional Trabalho Noturno, Diferenças Salariais, comissão, etc;
Tributárias - ICMS - ST - não recolhimento.
Resumo das causas possíveis:

Consolidado
Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

31.12.2019
21.466
9.587
13.044
44.097

31.12.2018
6.303
5.146
20.684
32.133
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21 Imposto de renda e contribuição social
a. Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos, são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis:

Consolidado
31.12.2019
Impostos diferidos
Provisões para contingências
IR/CS Diferido s/ Prejuízo Fiscal
Mais Valia dos Ativos Líquidos de
Companhias Adquiridas
Amortização fiscal do ágio
Leases - CPC06 (R2)
Outros

Detalhamento dos saldos
Ativo
Passivo
Ativos/Passivos Diferidos

Adoção
inicial

Adição /
Reversão

31.12.2018

17.628
87.404

-

(2.034)
21.736

19.662
65.668

(68.435)

-

(15.082)

(53.353)

(23.226)
11.542
(9.487)
15.426

11.071
11.071

(11.613)
471
(4.697)
(11.219)

(11.613)
(4.790)
15.574

31.12.2019 31.12.2018
28.527

28.259

(13.101)

(12.685)

15.426

15.574

O Grupo avalia que não há riscos de recuperação dos saldos constituídos a título de imposto de
renda e contribuição social diferidos, tendo em vista o estudo de recuperabilidade baseado em
projeção de resultados futuros.
Conforme estimativas existentes de lucros tributáveis futuros, o Grupo estima recuperar os ativos
fiscais diferidos existentes em um período de aproximadamente 6 a 7 anos:
Períodos

Consolidado

2020

6.560

2021

8.354

2022

9.101

2023

9.382

2024

11.225

2025

13.327

2026

13.497

2027

15.239

2028

17.126

2029

17.930

Total

121.741
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b. Conciliação da taxa efetiva
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa
de imposto de renda e contribuição social, debitada em resultado, é demonstrada como segue:
Controladora

Consolidado

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

(7.487)
34%

2.681
34%

4.175
34%

(10.323)
34%

2.546

(911)

(1.420)

3.510

(2.544)

911

-

-

-

-

(11.577)

-

-

-

2.776

9.494

(2)

-

(1.441)

-

0%

0%

Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social:
Pela alíquota fiscal combinada
Exclusões:
Equivalência patrimonial
Baixa por Impairment
Efeito IR do Prejuízo fiscal das controladas não
reconhecido
Outras adições/exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício
Alíquota efetiva

(11.662)
-279%

13.004
-126%

A D1000 Varejo Farma S.A (controladora) e suas controladas diretas optaram pelo regime de
tributação de lucro real.

22 Contas a pagar – aquisição de subsidiária
Consolidado
31.12.2019
Circulante
Valores a pagar aquisição Rede Rosário
Não Circulante
Valores a pagar aquisição Rede Rosário

22.1

31.12.2018

3.031
3.031

84.024
84.024

12.000

-

12.000

-

Movimentação renegociação valores a pagar

Em dezembro de 2019, ocorreu uma renegociação em relação ao valor, termos e condições das
contas a pagar de aquisição de Rosário. O efeito foi a redução da dívida relacionada no valor de R$
63.993 (sendo R$ 5.000 dessa dívida paga durante 2019). A dívida remanescente de R$ 15.031 será
paga em 15 parcelas trimestrais, iguais e consecutivas, no montante de R$ 1.000.000, sendo a
primeira em 01 de abril de 2020 e última em 01 de outubro de 2023, sujeito a juros remuneratórios
equivalentes a 110% do CDI. Esse desreconhecimento foi reconhecido como receita financeira em
2019.
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23 Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social integralizado é de R$ 634.017 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 629.017 em 31 de
dezembro de 2018), dividido em 675.473.168 ações ordinárias (670.473.168 em 31 de dezembro de
2018), nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Em 13 de Dezembro de 2019, a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. aumenta o
capital da D1000 Varejo Farma Participações S.A. em R$ 5.000, conforme AGE.

b. Reserva de lucros
x

Reserva legal

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2019, não foi
constituída reserva legal pelo fato do Grupo ter apresentado prejuízo.

c. Dividendos
O Estatuto social determina um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na
forma da Lei 6.404/76, não foi constituído provisão para pagamento de dividendo mínimo obrigatório
em função do prejuízo acumulado.

24 Resultado por Ação
Resultado básico
O cálculo básico do resultado por ação em 31 de dezembro de 2019, foi feito através da divisão do
lucro líquido do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela
quantidade da média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período,
comparativamente com o período findo em 31 de dezembro de 2018, conforme quadro abaixo:

Consolidado
31.12.2019
Resultado do Período Atribuível aos acionistas
Quantidade de ações (em milhares - média ponderada)
Resultado por ação básico (R$)
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31.12.2018

(7.487)

2.681

675.473

670.473

(0,011)

0,004

25 Receita operacional
Consolidado
31.12.2019
Venda de produtos

1.227.454

(69.340)

(66.386)

1.132.211

1.161.068

Impostos e outras deduções
Receita operacional líquida

31.12.2018

1.201.551

Receita de venda de produtos refere-se integralmente à atividade fim do Grupo (varejista
farmacêutica), substancialmente representada por vendas em balcão à vista e por cartão de débito
e crédito para o consumidor, em sua totalidade realizada no território brasileiro.

26 Resultado financeiro
Consolidado
31.12.2019

31.12.2018

Despesas financeiras
Juros
Juros s/ parcelamentos de impostos
Resultado de SWAP Ajuste Mercado
Encargos sobre arrendamento
Outros

(24.891)

(21.523)

(1.972)

(618)

1.000

653

(13.608)

-

(803)

(225)

(40.274)

(21.713)

63.993

-

Juros

840

1.755

Atualizações monetárias ativas

536

88

65.369

1.843

(25.095)

(19.870)

Receitas financeiras
Desreconhecimento do passivo financeiro (a)

Resultado financeiro

(a) Reversão de acordo com a Nota 22.1 (c).

27 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de risco
O Grupo e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a
Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros, etc.), a qual é aprovada pelo Conselho de
Administração. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas
versus as condições vigentes no mercado. O Grupo e suas controladas não efetuam aplicações de
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caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com
estas operações estão condizentes com as políticas definidas pela Administração do Grupo.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado, estimativas e metodologias apropriadas.
Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpretações para produzir o valor de realização mais
adequado. Os montantes estimados a partir desta metodologia, não necessariamente podem ser
realizados no mercado.
A administração e acompanhamento destes instrumentos são realizados através de monitoramento
sistemático, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
27.1

Gestão de Capital

O Grupo mantém uma sólida base de capital para obter a confiança do investidor, credor e mercado
e o desenvolvimento futuro do negócio. O retorno sobre o capital aplicado considerando os
resultados das atividades econômicas e os dividendos para o acionista também são monitorados.
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais
adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital
saudável.
27.2

Valor justo versus valor contábil

A Administração entende que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta nota estão com
o valor contábil com uma apresentação razoável do valor justo. Os valores justos dos ativos e
passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial,
são os seguintes:
Consolidado
31.12.2019
Valor
contábil

31.12.2018

Valor
justo

Valor
contábil

Valor
justo

Nível

Ativos mensurados pelo custo amortizado
Caixa e Equivalente de Caixa
Derivativos Ativos - Swap
Contas a Receber

49.166
4.575
13.086

49.166
4.575
13.086

57.619
2.968
18.614

57.619
2.968
18.614

2
2

153.352

153.352

125.633

125.633

2

65.347
113.534
15.031
5.011

64.159
113.534
15.031
5.011

65.891
113.704
84.024
3.972

66.399
113.704
84.024
3.972

2
2
2
2

Passivos mensurados pelo valor justo
Empréstimos e Financiamentos
Passivos mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar - aquisição de subsidiária
Outras contas a pagar

As tabelas acima apresentam ainda a hierarquia do valor justo de acordo com o método de avaliação
utilizado pelo Grupo. Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
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x

Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja
possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo.

x

Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado)
incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de
mercado.

x

Nível 3: Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de
mercado.

27.3

Valorização dos instrumentos financeiros

a. Caixa e equivalentes de caixa
As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa do Grupo , no encerramento do exercício,
se aproximam das taxas de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes, de
forma que, os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos de mercado.
b. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos através do custo amortizado (moeda nacional) e pelo valor justo
de mercado (moeda estrangeira). As variações entre as taxas de juros de empréstimos contratados
e as taxas de mercado para instrumentos de natureza, prazo e riscos semelhantes fazem com que
o valor contábil dos empréstimos seja diferente do seu valor de mercado.
O valor justo é calculado utilizando metodologias de fluxo de caixa descontado.
c. Instrumentos Financeiros – swaps
Mensurados ao valor justo têm como objetivo a proteção às oscilações das moedas estrangeiras.
As operações de swap em aberto foram contratadas simultaneamente às operações de
empréstimos em moeda estrangeira, contemplando prazos, taxas e valores equivalentes, trocando
exposição cambial dos empréstimos pela exposição ao CDI, sendo, no entanto, caracterizados
como hedge accounting. Os ganhos e perdas gerados pela apropriação de juros e ajustes para a
marcação a mercado estão registrados no resultado.
Os Swaps estão reconhecidos pelo seu valor justo. Em todos os Swaps contratados o Grupo
receberá a variação cambial acrescida de taxa pré-fixada (“Ponta Ativa”) e em contrapartida pagará
a variação de um percentual do CDI (“Ponta Passiva”).
O valor justo da Ponta Ativa é calculado da seguinte forma: o valor em dólares na data de vencimento
da operação é descontado a valor presente pelo fator pro rata temporis do cupom cambial em
dólares correspondente à data de vencimento na data de cálculo. O valor justo da Ponta Ativa é
igual ao valor presente em dólar multiplicado pelo Dólar Ptax de fechamento da data base.
O valor justo da Ponta Passiva é calculado da seguinte forma: é calculado o valor em reais na data
de cálculo através da apropriação diária do fator do percentual do CDI de cada contrato. A partir
desse valor é calculado o montante estimado na data de vencimento através da multiplicação da
taxa pré-fixada brasileira de mercado pelo valor percentual do CDI contratado. O valor justo da Ponta
Passiva é igual ao montante estimado na data de vencimento descontado a valor presente pelo fator
pro rata temporis da taxa pré-fixada brasileira.
O valor a ser liquidado no vencimento será a diferença entre a Ponta Ativa e Ponta Passiva. Os
valores do cupom cambial em dólares e da taxa pré-fixada são obtidos através de fontes de mercado
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independentes como a BM&F e provedores de informações financeiras enquanto a cotação dólar
Ptax é obtida no BACEN.
As operações de swap utilizadas para proteção de empréstimos estão resumidas a seguir:
Valor de Referência (Nocional)
31.12.2019
31/12/2018

Valor justo (*)
31.12.2019
31/12/2018

Indexador:
Euro + 1,4941169% % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 09/2019

-

5.000

-

(516)

Total Op. Itaú

-

5.000

-

(516)

Vencimento: 11/2020

4.667

7.000

241

165

Total Op. Banco ABC

4.667

7.000

241

165

Vencimento: 10/2019

-

5.000

-

(96)

Total Op. Itaú

-

5.000

-

(96)

Indexador:
Euro + 3,5899 % ao ano Banco ABC

Indexador:
Euro + 1,1765% % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,6198 % ao ano Op.
Safra
Vencimento: 10/2022

11.500

-

(154)

-

Total Op. Itaú

11.500

-

(154)

-

Vencimento: 03/2019

-

6.839

-

1.580

Total Op. Itaú

-

6.839

-

1.580

Vencimento: 03/2021

11.113

18.522

1.229

951

Total Op. Bradesco (HSBC)

11.113

18.522

1.229

951

Vencimento: 10/2022

20.000

-

(998)

-

Total Op. Bradesco (HSBC)

20.000

-

(998)

-

Vencimento: 03/2019

-

995

-

170

Total Op. Bradesco(HSBC)

-

995

-

170

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,80 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,2973 % ao ano Op.
Bradesco (HSBC)

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,0547 % ao ano Op.
Bradesco(HSBC)

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,66 % ao ano Op.
Bradesco(HSBC)

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,6682 % ao ano Op.
Safra
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Vencimento: 09/2021

2.267

3.400

(68)

(180)

Total Op. Safra

2.267

3.400

(68)

(180)

Vencimento: 02/2021

4.500

-

292

-

Total Op. Safra

4.500

-

292

-

Vencimento: 03/2021

2.249

-

49

-

Total Op. Safra

2.249

-

49

-

Vencimento: 11/2022

5.700

-

250

-

Total Op. Safra

5.700

-

250

-

Vencimento: 10/2019

-

3.400

-

13

Total Op. Itaú

-

3.400

-

13

Vencimento: 11/2020

2.500

5.000

201

167

Total BBM

2.500

5.000

201

167

Vencimento: 03/2021

3.333

-

285

-

Total BBM

3.333

-

285

-

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,25 % ao ano Op.
Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,2619 % ao ano Op.
Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,6897 % ao ano Op.
Safra

Indexador:
Euro + 1.1765 % ao ano Op. Itau

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,54 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,00 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,70 % a.a. BBM
Vencimento: 12/2020

7.500

15.000

267

(180)

Total BBM

7.500

15.000

267

(180)

Vencimento: 07/2021

4.333

6.500

61

(73)

Total Op. Safra

4.333

6.500

61

(73)

Vencimento: 01/2021

3.638

-

186

-

Total Op. Safra

3.638

-

186

-

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,2796 % ao ano Op.
Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,3391% ao ano Op.
Safra

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,67 % ao ano Op.
Safra
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Vencimento: 04/2019

-

6.000

-

885

Total Op. Safra

-

6.000

-

885

Vencimento: 03/2020

6.839

-

128

-

Total Op. Itaú

6.839

-

128

-

Vencimento: 11/2019

-

9.000

-

(140)

Total Op. Itaú

-

9.000

-

(140)

Indexador:
Euro + 0,73 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Euro + 1,1529406% ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,30 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 06/2021

12.000

20.000

961

(274)

Total Op. Itaú

12.000

20.000

961

(274)

Vencimento: 06/2020

3.000

-

(54)

-

Total Op. Itaú

3.000

-

(54)

-

Vencimento: 05/2021

4.800

8.000

551

497

Total Op. Itaú

4.800

8.000

551

497

Vencimento:

10.000

-

719

-

Total Op. CCB

10.000

-

719

-

5.000

-

(85)

-

5.000

-

(85)

-

10.000

-

768

-

10.000

-

768

-

10.000

-

(258)

-

10.000

-

(258)

-

144.939

119.656

4.575

2.968

Indexador:
Euro + 0,7600 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,9420 % ao ano Op.
Itaú

Indexador:
CCB

Indexador:
SAFRA

Total Op. SAFRA

Indexador:

Indexador:

Total posição Ativa/Passiva
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Ativo Circulante

3.546

Ativo Não Circulante

3.546

3.171

3.028

1.394

Passivo Circulante

-

(1.253)

(1.173)

Passivo Não Circulante

-

(746)

(424)

27.4

Gerenciamento de Risco

a. Risco de crédito
As políticas de vendas e concessão de credito do Grupo estão sob rigorosas diretrizes de crédito da
Administração, que consiste no constante monitoramento dos saldos e operações dos clientes,
considerando a pontualidade de pagamento e pulverização de risco, buscando minimizar eventuais
prejuízos decorrentes da inadimplência.
O Grupo registrou provisão para perdas esperadas de contas a receber, cujo saldo em 31 de
dezembro de 2019 é R$ 513 (R$ 90 em 31 de dezembro de 2018), conforme descrito na nota
explicativa nº 7.

Consolidado
Nota

31.12.2019

31.12.2018

Caixa e equivalentes de caixa

6

49.166

57.619

Contas a receber

7

13.086

18.614

Outras contas a receber

10

19.974

16.755

82.226

92.988

b. Risco de Liquidez
A política geral do Grupo é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir
com as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que
surgirem. A Administração julga que o Grupo apresenta um adequado balanceamento entre os
vencimentos de seus ativos e passivos, de uma geração operacional de caixa satisfatória, redução
da dívida líquida, além de uma melhora projetada no desempenho operacional.
Na análise do Capital Circulante Líquido, a D1000 Varejo, vem apresentando melhora em sua
geração de caixa, razão pela qual a necessidade de aportes por parte da controladora reduziu
substancialmente de R$ 234.100 no exercício de 2018 para R$ 5.000 no exercício de 2019. Como
nos anos anteriores, caso não haja a operação de captação de recursos no mercado e caso haja
necessidade, a controladora tem a capacidade e intenção de fazer os aportes necessários de capital
no prazo de pelo menos 12 (doze meses) da data da aprovação destas demonstrações financeiras.
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Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:
Consolidado
Valor
Contábil

31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar - aquisição de subsidiária

218.699
113.534
15.031

Fluxo de
caixa
Contratual

229.185
113.534
15.031

06 meses
ou menos

06 a 12
meses

01 a 02
anos

02 a 05
anos

72.662
113.534
1.031

61.306
2.000

92.671
4.000

2.546
8.000

06 meses
ou menos

06 a 12
meses

01 a 02
anos

02 a 05
anos

40.921
113.704
-

67.091
84.024

81.470
-

16.141
-

Consolidado
Valor
Contábil

31 de dezembro de 2018
Passivos financeiros não derivativos:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar - aquisição de subsidiária

191.524
113.704
84.024

Fluxo de
caixa
Contratual

205.623
113.704
84.024

c. Risco de Mercado
Risco da Taxa de Juros
Este risco deriva do impacto das oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira
associada aos empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas
aplicações financeiras. Este risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do CDI.
O Grupo tem como indexador financeiro de suas operações a variação do CDI. Em 31 de dezembro
de 2019, a dívida bruta indexada ao CDI somada à posição assumida nos swaps contratados totaliza
R$ 218.699 (R$ 191.524 em 31 de dezembro de 2018).
O Grupo considera o risco de variações da taxa CDI como fator de risco de mercado relevante.
No cenário provável, considerando a expectativa de mercado conforme dados do BACEN publicados
em 28/01/2020, indicavam uma taxa efetiva média estimada em 4,40% para o ano de 2020, frente à
taxa efetiva de 6,50% no período findo em 31 de dezembro de 2019. Adicionalmente, em testes de
sensibilidade para cenários mais rigorosos, consideramos aumentos na taxa média do CDI da ordem
de 25% e 50%.
Segue abaixo quadro com a análise de sensibilidade nos três cenários propostos considerando o
impacto negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela dívida indexada ao CDI em aberto
em 31 de dezembro de 2019:

Operação
Aplicações indexadas ao CDI
Empréstimos indexados ao CDI
SWAPs indexados ao CDI

Base de
cálculo
38.105

Cenário
provável
1.677

Cenário I Acréscimo de
25%
2.096

Cenário II Acréscimo de
50%
2.515

(65.348)

(2.875)

(3.594)

(4.313)

(153.351)

(6.747)

(8.434)

(10.121)
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Despesa de Juros s/ Dívida líquida
indexadas em CDI
Taxa anual estimada do CDI em 2019

(7.945)
4,40%

(9.932)
5,50%

(11.919)
6,60%

d. Risco de Taxa de câmbio
O Grupo considera exposição à variação do Dólar e Euro um risco de mercado relevante e para
mitigar este risco contratou junto aos Bancos Itaú, Safra, BBM, Bradesco, ACB e CCB operações
de SWAP observando as mesmas datas, vencimentos e valores nocionais de suas exposições
passivas contratadas com a mesma instituição em moeda estrangeira, de forma a anular o risco
cambial, substituindo-o pela variação percentual do CDI.
O Grupo calculou as variações nos valores contabilizados dos instrumentos financeiros com risco
cambial em três cenários distintos, considerando a possível variação do dólar Ptax. O Grupo utilizou
na construção do cenário provável o dólar e euro futuro para cada vencimento dos seus instrumentos
financeiros, obtidos junto a BM&F Bovespa em 31 de dezembro de 2019.
O swap não possui custo inicial. A operação de swap está casada com as captações em moeda
estrangeira em termos de valor nocional, prazo e taxa de juros, sendo nulo seu efeito no vencimento.
O resultado de swap entre a ponta ativa (dólar e euro) e a ponta passiva (CDI), está registrada no
ativo ou passivo, de acordo com a natureza do saldo.
O Grupo tem por política liquidar contratos de longo prazo somente no vencimento. O efeito líquido
demonstrado no quadro de análise sensibilidade em 31 de dezembro de 2019 é gerado pela
diferença na forma de mensuração dos instrumentos financeiros indexados à variação cambial.
Enquanto os empréstimos em moeda nacional são reconhecidos pelo seu custo amortizado, os
empréstimos em moeda estrangeira e os swaps se encontram reconhecidos pelo seu valor justo
conforme Deliberações 566 e 603 da CVM. Nas datas de vencimento dos empréstimos o seu custo
amortizado será igual ao seu valor justo anulando completamente o efeito de variações cambiais no
caixa do Grupo.
O Grupo não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros de risco ou que tenham caráter
especulativo.
Conforme demonstrado abaixo, em nenhum dos cenários, considerando o risco da oscilação do
dólar e euro, o Grupo incorreria em perda contábil. Vide a seguir quadro demonstrativo:
Análise de sensibilidade em dólar
Consolidado

Base de cálculo

Cenário Provável

Cenário I

Cenário II

Acréscimo de 25%

Acréscimo de 50%

DÓLAR
Taxa câmbio em 31/12/2019 (a)

4,03

4,03

4,03

Taxa câmbio estimada para 31/12/2019 (a)

4,10

3,08

2,05

Empréstimos em moeda estrangeira
Swaps (Ponta Ativa em moeda estrangeira)

(138.089)

(2.395)

32.726

67.847

136.670

2.370

(32.390)

(67.150)

(1.419)

(25)

336

697
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Análise de sensibilidade em euro
Consolidado

Base de cálculo

Cenário Provável

Cenário I

Cenário II

Acréscimo de 25%

Acréscimo de 50%

EURO
Taxa câmbio em 31/12/2019 (a)

4,53

4,53

4,53

Taxa câmbio estimada para 31/12/2019 (a)

4,65

3,48

2,32

(15.262)

(396)

3.518

7.433

15.228

395

(3.510)

(7.416)

(34)

(1)

8

17

Empréstimos em moeda estrangeira
Swaps (Ponta Ativa em moeda estrangeira)

(a)

Fonte site do Banco Central do Brasil–taxas de câmbio e boletim focus.

e. Risco de Capital
O Grupo gerencia seu capital com o intuito de garantir que suas empresas continuem operando de
forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização de sua
estrutura de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste em captação de recursos por meio de
novos empréstimos e investimentos de curto prazo.

28 Despesas operacionais
Controladora

Despesas gerais e administrativas
Despesas c/funcionários e serviços terceiros
Despesas da Estrutura
Despesas comerciais e marketing
Despesas c/funcionários e serviços terceiros
Despesas da Estrutura
Despesas logística e distribuição
Despesas c/funcionários e serviços terceiros
Despesas da Estrutura

Despesas de infraestrutura
Despesas de depreciação e amortização
Baixa por Impairment no goodwill (nota 15)
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Consolidado

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

(4)
-

(1)
-

(28.020)
(2.032)

(31.894)
(1.956)

(4)

(1)

(30.052)

(33.850)

-

-

(196.124)
(27.418)

(199.247)
(85.736)

-

-

(223.542)

(284.983)

-

-

(1.235)
(1.756)

(1.404)
(1.965)

-

-

(2.991)

(3.369)

-

-

(71.358)
(34.050)

(22.037)
-

-

-

(105.408)

(22.037)

Outras despesas / receita operacionais
Despesas de fechamento de lojas/reestruturação
Outras

Provisão p/ Perda crédito esperado
PCE - Contas a receber
PCE - Outros contas a receber

Total Despesas Operacionais

-

-

(156)

(1.850)
6.888

-

-

(156)

5.038

-

-

(423)
(288)

(60)
1.385

-

-

(711)

1.325

(4)

(1)

(362.860)

(337.876)

29 Cobertura de seguros
O Grupo e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros,
considerando a natureza de sua atividade.
Em 31 de dezembro de 2019, a cobertura de seguros estava distribuída da seguinte forma:

Limite máximo
de indenização

Itens cobertos

Tipo de cobertura

Instalações, equipamentos e estoques

Incêndio/Raio/Explosão

399.811

Lucros cessantes (despesas fixas, perda de lucro líquido)

Lucros Cessantes

172.878

Total

572.689

30 Avais, fianças e garantias
O Grupo em 31 de dezembro de 2019, não possui fianças bancárias relacionadas às suas operações
junto aos seus fornecedores e ações judiciais (R$ 993 em 31 de dezembro de 2018).
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Composição da Diretoria:
Diretor Presidente
Sammy Birmarcker
Diretor Executivo e de Relações com Investidores
Maximiliano Guimarães Fischer

Contadora
Cátia Campos Victer Rodrigues
CRC-RJ 078.195/O-3
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DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
Cristiano Alves da Silva, brasileiro, casado, auditor, portador da Cédula de Identidade RG n°
096519790, inscrito no inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob o n° 026.917.217-36, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na
Barra da Tijuca, CEP 22775-003, Lívio Barboza Silva, brasileiro, casado, farmacêutico,
portador da Cédula de Identidade RG n° 4291166, inscrito no CPF/ME sob o n° 946.577.77149, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na
Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003,
Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
07.023.989-2, inscrito no CPF/ME sob o n° 810.719.737-20, residente e domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N,
Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003, Maximiliano Guimarães Fischer, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade n° 04.162.998, inscrito no
CPF/ME sob n° 795.465.107-00, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da
Tijuca, CEP 22775-003, doravante denominados simplesmente “Declarantes”, respectivamente,
na qualidade de Diretor de Auditoria, Diretor sem designação específica e representantes da
d1000 Varejo Farma Participações S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Ayrton
Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº
12.108.897/0001-50, doravante denominada “Companhia”, declaram, nos termos dos incisos V
e VI do artigo 25 da Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 480”) que: (i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no
parecer dos auditores independentes; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Rio de Janeiro, 3 de março de 2020.
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ANEXO J – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE
2018 E 2017
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Relatório da Administração sobre os Resultados
Somos a d1000, a nona maior rede de drogarias do Brasil no quesito faturamento1. Pertencemos
ao mesmo grupo econômico da Profarma, a segunda maior distribuidora de produtos
farmacêuticos e perfumaria do país, que possui suas ações ordinárias admitidas à negociação no
segmento especial de governança corporativa da B3 denominado Novo Mercado, desde 2006.
Somos formados pelo conjunto das bandeiras Drogasmil, Farmalife, Drogarias Tamoio e Drogaria
Rosário, sociedades que foram adquiridas por nós entre 2013 e 2016. Desde 2013,
implementamos um intenso modelo de reestruturação (turnaround) nas drogarias que operamos
e, com isso, conseguimos um considerável ganho de produtividade, o que pode ser verificado
pela evolução do nosso faturamento por loja que era de R$ 458,5 mil em 31 de dezembro de
2017 e passou para R$ 501,4 mil em 31 de dezembro de 2018.
Operamos por meio de nossas 2042 lojas físicas e centrais de atendimento telefônico (call
center/delivery) nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no Distrito
Federal.
Contamos com cerca de 3.600 colaboradores e atendemos aproximadamente 2,5 milhões de
consumidores/ mês. Nossa plataforma diversificada nos permite experimentar as
particularidades e necessidades de todas as classes sociais da população brasileira (desde A+ a
C), respeitando as características de cada região.
Fazemos parte do Grupo Profarma e, por isso, usufruímos de algumas vantagens competitivas
decorrentes deste modelo integrado, dentre elas:
x
x
x

maior periodicidade de entregas (entregas diárias) e, por consequência, menor ruptura;
menor necessidade de capital de giro (utilização do estoque da Profarma);
aproveitamento de sinergias administrativas (utilização de um centro de serviços
compartilhados (back-office));

x

baixa demanda de Capex para centros de distribuição (utilização dos centros de
distribuição da Profarma);
eficiência tributária com a presença de centro de distribuição e loja no mesmo estado
(visto que a Profarma possui 11 centros de distribuição, o que nos permite reduzir o
valor de imposto (ICMS) cobrado sobre a circulação de mercadoria); e
e incremento de poder de barganha com os fornecedores, já que, juntos, somos o
terceiro maior comprador do setor farmacêutico privado nacional3.

x
x

A atuação da nossa Companhia é voltada para a comercialização de: (i) medicamentos
(a) branded (medicamentos sujeitos à prescrição médica), (b) genéricos, e (c) OTC/ MIPS (overthe-counter/ medicamentos isentos de prescrição), tais como remédios para tosse, dor e gripe; (ii)
produtos de higiene pessoal, beleza e dermocosméticos, tais como produtos infantis, sabonetes,
cremes de tratamento e tinturas para cabelo e maquiagem, e (iii) produtos de conveniência, tais
1

Conforme base de dados divulgada pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias e
considerando-se o faturamento das Drogaria Tamoio.
2
Em 31 de dezembro de 2018.
3
Utilizando como critério as informações divulgadas pela IQVIA aos associais no mês de janeiro de 2020,
referente a dezembro de 2019.
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como produtos alimentícios, medidores de pressão, balanças e correlatos. Para mais informações
sobre os produtos que são comercializados por nossa Companhia, ver item 7.2a) deste Formulário
de Referência.
Principais Indicadores Financeiros e Operacionais para os Períodos Indicados
A tabela a seguir apresenta um resumo das nossas principais informações financeiras e
operacionais para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Para
informações

Indicadores financeiros
(em R$ mil)

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de
2018

2017

18x17

Lucro Bruto

347.423,00

369.419,00

(5,95)%

Despesas Operacionais

(337.876,00)

(408.161,00)

(17,27)%

Resultado antes dos impostos

2.681,00

(72.327,00)

103,71%

EBITDA

31.584,00

(16.464,00)

(291,84)%

Margem EBITDA

2,72%

(1,44)%

4,2 p.p

EBITDA Ajustado

33.433,75

195,01

17044,63%

Margem EBITDA Ajustado

2,88%

0,00%

2,9p.p

Indicadores

Exercícios encerrados em
31 de dezembro de
2018

2017

18x17

Número de Lojas Abertas

2,00

1,00

1,00

Número de Lojas Encerradas

23,00

55,00

-0,58

Número de Lojas Ativas (final do período)

204,00

225,00

-0,09

Receita Bruta mensal por loja (R$ mil)

501,40

458,53

0,09

Margem de Contribuição

6,70%

6,00%

0,7 p.p
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Endividamento
A tabela a seguir ilustra o endividamento da Companhia ao longo dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017:

Indicadores financeiros
(em R$ mil)

Δ

2018
Empréstimos
e
financiamentos
(Passivo
104.094,00
Circulante)
Empréstimos e financiamentos (Passivo Não
87.430,00
Circulante)

2017

18x17

267.630,00

(61,11)%

19.400,00

350,67%

Dívida Bruta

191.524,00

287.030,00

(33,27)%

Caixa e Equivalente de caixa

57.619,00

46.705,00

23,37%

Instrumentos Financeiros

2.968,00

-

-

Dívida Líquida

130.937,00

240.325,00

(45,52)%

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado

5,9x

670x

-

Patrimônio Líquido

491.570,00

257.269,00

91,07%

Importante destacar que o indicador Dívida Líquida/EBITDA Ajustado foi prejudicado no ano de
2017, devido aos resultados iniciais advindos da aquisição da Rede Rosário. Neste contexto, o
indicador perde a comparabilidade com o mesmo indicador dos anos subsequentes.
Declaração dos diretores
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com as opiniões expressas no
relatório de auditoria da KPMG Auditores Independentes, emitido em 03 de março de 2019,
com as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018 e 2017.
Relacionamento com os auditores independentes
Em conformidade com a Instrução CVM n° 381/03, informamos que a Companhia adota como
procedimento formal consultar os auditores independentes KPMG Auditores Independentes, no
sentido de assegurar-se de que a realização da prestação de outros serviços não venha afetar sua
independência e objetividade necessária ao desempenho dos serviços de auditoria
independente. A política da Companhia na contratação de serviços de auditores independentes
assegura que não haja conflito de interesses, perda de independência ou objetividade. Não
obstante, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a KPMG Auditores
Independentes não prestou outros serviços adicionais além destes de auditoria das
demonstrações financeiras.
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Relatório dos auditores indeoendsntss sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
Aos, admfnistradares e acionistas da 01 00D Vaí; jo, e F,arrn S.A.
Aro de Janeiro - Rio de Janeíro
- - -- -

-

Opinião
Examina os as demonsl!".ações fir,anceir:as iridividuais e consolidadas da D1000 Varejo a Farma SA (Grull-Ol,
ide•' ! ·ncada,s oorno conuo adora •B oonsolidado, respsctivamente, que compre1rndem oba 90 patrimonial em 31 dtJ
de:ze bro de 20 8 e as rnspflctivas doimonstraçólils do resultado, do resultado abrnngent0, das mutações do
;:,atr1 ônic líqu1do e dos II.IXQS de caixa parai o e�arcl,cio indo nessa data, bem como a.s C'Om1spondentes, oms
e>;plica tivas. co · prnendendo as polftlcas contébels sigriifiealivas e ,outras informações erucidativas.
Em nossa ,oplnkto, as de o strações fil'la�iras acima refer':das apr8&8ntam ade uadamente, em todos os
asi>ectos re!evantes, a po..sição 1paitrimonial e: finar1ceira, indl ·du8JI e consolida�, ck! D 000 Va EJjo e Fa ma SA em
J • e de!Zam'bro é 2018, o d1:1sornpgn.ho lndividual li consolidado de suas o ra9ões & os seus respac vos fluxos
de caioca ind" iduais � con olldados para o ,exe rcici:o 1mdo n&ssa da.ui. de acordo com as pràt!icas co Ubels adotada
no, Brasil e oom as normas internacionais e relatório financeiro IIFASI em· idas p.,efo lntemafionaJ A1:«iwrmg·
Standards Boatd {IASBI.
---

-

-

Base para opinião
-

-

-

-

---- -

- - ----

ossa aud- orta foi oon®zjda de acordo com a:s r1ormas raslleiras e inte: acionais d'a auditoria_ ossas
responsabilidad'es. em co nformida :a com tais normas. es o ,
crilãs na seção, a s.eg1uír ln ' la!'.la,
� Res:ponsabilidades. dos aud1tores pela a dlta ria das de,m strações ma ceira s, índividuais e consolidadas''. Somos
in ependantJis. em r,elaçâo à Grupo e suas con a&adas. de aooroo com os princípios é ·oos elevanta:s previs,tos no
Código de É · ca, Profas,5ional o Contador e rias norm!is pro issionars Bmitidas p;Bto Consel o, Feder al de
Conta'bílJda,de, e oumprimos com .rs& d mais resporisabilidades ét.ica� d , a.wrdo com essas nor mas. Acreditamos
que a e'-'idência de auditoria obtida é suficiente ·e apropriada, para tu damenta nossa opinião.
--

-

-

-

-

-

1 Principnis assuntos de auditoria
-

-

------- ----

--

P, nclpais assun os d.e aud cria são a 1.1e'les :ue,, em nQsso julgamento p o 1ssion,al, foram os mau, signiticativos e.m
noss a ditoria d'o exerclcio, corr,en _e. E,sses assam os foram trauidos no contexto de nossa a :dito �'a das
cklmonstraçõ0is na· ooira.s individuais Ili' consolidadas oomo um todo e na formação, de nossa: oplnf§o sobre essas
demonstrações ine.noeJras individuais e consolidadas e, portanto, n./5,o expre.ss.amois uma opinião SGparada, sobre
esses as.suntos.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional
A D1000 Varejo Farma S.A. (“D1000” ou “Grupo”) é uma sociedade anônima de capital fechado com
sede na Av. Ayrton Senna, 2150 Bloco P 3º andar, no Estado do Rio de Janeiro, e possui por objeto,
a participação em outras sociedades civis ou comerciais, como sócia, acionista ou quotista, podendo
representar sociedades nacionais ou estrangeiras. O Grupo tem como controladora integral a
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A (“Profarma”).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2018 abrangem o Grupo e suas controladas, conforme destacadas na nota 5,
conjuntamente referidas como “o Grupo” e individualmente como “entidades do Grupo”. As entidades
operacionais do Grupo atuam, principalmente, na atividade de venda no varejo de produtos
farmacêuticos e cosméticos, conforme detalhado a seguir:
A CSB Drogarias S.A. opera no varejo farmacêutico do Rio de Janeiro, através das marcas Drogasmil
e Farmalife, contando com uma rede de 60 lojas na região metropolitana do Rio de Janeiro.
A Drogaria Cipriano de Santa Rosa Ltda é uma holding que controla as entidades operacionais
detentoras das lojas da rede de Drogarias Tamoio. Esta rede conta com 67 lojas, distribuídas
principalmente na cidade de Niterói, São Gonçalo, região dos lagos e região serrana do estado do
Rio de Janeiro.
A Rede Rosário (Drogarias Rosário S/A) opera 77 lojas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Mato
Grosso.

2 Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP)
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o BR
GAAP.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 03 de março de 2020.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual o CPC 48/IFRS 9
- Instrumentos Financeiros foram aplicados, conforme descrito na nota explicativa 2.1 – mudança nas
políticas contábeis.
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Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual o CPC 47/IFRS 15
- Receita de Contrato com Cliente e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplicados.
Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 2.1.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.
2.1 Nova normas e interpretações ainda não efetivas
A Companhia aplicou inicialmente o IFRS 15 e o IFRS 9 a partir de primeiro de janeiro de 2018.
CPC47 / IFRS 15 – Receitas de Contratos com Clientes
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - Receitas, o CPC
17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo com o CPC 47/IFRS
15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Determinar o
momento da transferência de controle - em um momento específico no tempo ou ao longo do tempo
- requer julgamento.
Dada a atividade fim do Grupo (varejista famaceutica), substancialmente representada por vendas
em balcão à vista e por cartão de débito e crédito para o consumidor final, o CPC 47/IFRS 15 não
gerou impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, passivos
financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma substitui o
CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração.
Como resultado da adoção do CPC 48/IFRS 9, o Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC
26/IAS 1 Apresentação de Demonstrações Financeiras, que exigem que a redução ao valor
recuperável dos ativos financeiros sejam apresentados em linha separada na demonstração do
resultado. O impacto da adoção inicial registrado no Patrimonio líquido em 01 de janeiro de 2018 por
redução ao valor recuperável foi de R$ 3.786, reconhecidas pelo CPC 38/IAS 39.
Adicionalmente, o Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC 40/ IFRS 7 – Instrumentos
Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, em geral, não foram
aplicadas à informação comparativa.
Impairment de ativos financeiros
CPC 48 / IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de ‘perdas de
crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida mensurados ao
VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do CPC 48 / IFRS 9, as
perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38 / IAS 39. A aplicação dos requisitos
de redução ao valor recuperável do CPC 48 / IFRS 9 em 1º de janeiro de 2018 levou ao
reconhecimento de uma provisão adicional para redução ao valor recuperável dos ativos contratuais
relacionados a acordos comerciais (reembolsos contratuais gerados por despesas incorridas pelo
Grupo para fomentar ações de marketing e venda dos produtos dos seus fornecedores), conforme
segue:
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Natureza

Entendimento

Perdas de
créditos
esperados

O Grupo estimou provisão
para perdas esperadas de
clientes e acordos
comerciais para 12 meses,
independente dos títulos
estarem vencidos ou
considerados perdidos.

Natureza da mudança na política contábil
O CPC 48 / IFRS 9 Instrumentos
Financeiros estabelece requisitos para
reconhecer e mensurar
ativos, passivos financeiros e alguns
contratos para comprar ou vender itens não
financeiros. Este padrão substitui
CPC 38 / IAS 39 Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração.
O valor estimado da provisão da empresa foi
mensurado com base no item 5 do CPC 48 /
IFRS 9, a fim de refletir o valor justo e
ponderado pela probabilidade, o valor
temporal do dinheiro e informações
razoáveis e sustentáveis disponíveis, na
data do balanço patrimonial eventos,
condições atuais e previsões de condições
econômicas futuras.

A tabela a seguir resumo o impacto, líquido de impostos, da transição para o CPC 48 / IFRS 9 sobre
os lucros acumulados em 1º de Janeiro de 2018:
Efeito da Adoção inicial nas Demostrações Financeiras do CPC 48 / IFRS 9 – Instrumentos
Financeiros
Controladora
Grupo Ba la nço
Investimentos
Pre juízos Acum ula dos

Sa ldo e m 31 de
de ze m bro/2017

Sa ldos a doçã o inicia l 1º
ja ne iro/2018 - IFRS 9

257.261
(137.629)

Sa ldos e m 1º
ja ne iro/2018

(2.499)
(2.499)

254.762
(140.128)

Consolidado
Grupo Ba la nço
Outras Contas a receber
IRPJ/CSLL - Diferidos (Ativo)
Pre juízos Acum ula dos

Sa ldo e m 31 de
de ze m bro/2017

Sa ldos a doçã o inicia l 1º
ja ne iro/2018 - IFRS 9

22.817
20.188
(137.629)

Sa ldos e m 1º
ja ne iro/2018

(3.786)
1.287
(2.499)

Classificação e mensuração de Ativos e Passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros:
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19.031
21.475
(140.128)

mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros de acordo com
o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo financeiro é
gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 9 elimina as
categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis
e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos embutidos em que o contrato
principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são separados. Em vez disso, o instrumento
financeiro híbrido é avaliado para classificação como um todo.
O CPC 48 / IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38 / IAS 39 para a
classificação e mensuração de passivos financeiros.
A adoção da IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo relacionadas a
passivos financeiros e instrumentos financeiros derivativos.
A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam 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 passivos financeiros do Grupo em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 48/IFRS 9
sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está relacionado apenas
aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável.
Classificação original de
acordo com o CPC 38/IAS
39

Nova classificação de
acordo com o CPC 48

Caixa e equivalentes de caixa

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

46.705

46.705

Contas a receber

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

18.661

18.661

Outros Contas a Receber

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

22.817

19.031

Depósitos judiciais

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

6.082

6.082

94.265

90.479

124.581

124.581

287.030

287.030

1.384

1.384

140.855

140.855

31.738

31.738

585.588

585.588

Total de ativos financeiros

Fornecedores
Emprestimos
Derivativos
Aquisição de Investimento
Outros passivos

Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Valor justo - instrumento de Valor justo - instrumento de
hedge
hedge
Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros
Outros passivos financeiros Outros passivos financeiros

Total de passivos financeiros

Valor contábil original de
acordo com o CPC 38/ IAS
39

Novo valor contábil de
acordo com o CPC 48

2.2 Normas e interpretações ainda não efetivas
Em vigor para períodos iniciados após 1º de janeiro de 2019:
x

CPC 06(R2)/IFRS 16 – Arrendamentos
O Grupo adotará o CPC 06(R2) / IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Esse pronunciamento introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
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obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos
de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma
atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou
operacionais.
O CPC06 (R2) / IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06/IAS 17
Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
(i)

Arrendamentos em que o Grupo é uma arrendatário:

O Grupo reconhecerá novos ativos e passivos para seus arrendamentos operacionais basicamente
de lojas e centros de distribuição. A natureza das despesas relacionadas àqueles arrendamentos
mudará porque o Grupo reconhecerá um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa
de juros sobre obrigações de arrendamento.
O Grupo anteriormente reconhecia uma despesa linear de arrendamento operacional durante o prazo
do arrendamento, e reconhecia ativos e passivos na medida em que havia uma diferença temporal
entre os pagamentos efetivos de arrendamentos e as despesas reconhecidas.
O Grupo avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2) / IFRS 16 terá sobre as
demonstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo.

Contas contábeis impactadas / novas contas contábeis
Ativo
Direito de uso de ativos

Consolidado
137.789
137.789

Passivo circulante
Compromissos de Arrendamentos Operacionais
Total passivo circulante

(74.573)
(74.573)

Passivo não circulante
Compromissos de Arrendamentos Operacionais
Total passivo não circulante

(97.321)
(97.321)

Passivo

(171.894)

IR diferido

11.071

Impacto patrimônio líquido

(ii)

(23.034)

Transição

O Grupo pretende aplicar o CPC 06(R2) / IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do CPC 06(R2) / IFRS
16 será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro
de 2019, sem atualização das informações comparativas.
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O Grupo planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de arrendamento
na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2) / IFRS 16 a todos os contratos celebrados
antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arrendamentos de acordo com o CPC
06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4.
Resultados
Muito embora o novo pronunciamento não traga nenhuma alteração no montante total que deverá ser
levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é correto afirmar que haverá um efeito temporal
no lucro líquido em função principalmente do método de reconhecimento dos juros e atualização
monetária associados aos arrendamentos.
O Grupo espera com a adoção da norma CPC 06 (R2) / IFRS 16 os seguintes impactos iniciais:
- Reconhecimento de direito de uso do ativo e passivo de arrendamento; e
- Aumento do EBITDA (Resultado operacional).
Adicionalmente, o Grupo espera que a adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16 não afete sua capacidade
de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite máximo de alavancagem em
empréstimos descritos na nota explicativa 17 .

x

Outras normas
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo:
- IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro.
- Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9).
- Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto
(Alterações no CPC 18(R2) / IAS 28).
- Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33 / IAS 19).
- Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas.
- Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS.

3 Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais, que é a
moeda funcional do Grupo, todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto
quando indicado de outra forma.

4 Principais políticas contábeis
a.

Caixa e equivalente de caixa

Incluem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e as aplicações financeiras com liquidez
imediata, com vencimento original de até três meses a partir da data da contratação ou sujeitos a um
insignificante risco de mudança de valor, e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos
de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos.
b.

Reconhecimento de receita
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O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência.
As receitas são fundamentalmente representadas por vendas em balcão à vista e por cartão de débito
e crédito para o consumidor final. Os clientes obtêm o controle dos produtos vendidos,
substancialmente medicamentos e perfumaria, quando os produtos são entregues e aceitos pelos
clientes nas instalações do Grupo (lojas físicas), sendo as faturas emitidas e a receita reconhecida
naquele momento. Eventuais descontos são concedidos no momento das vendas é reconhecidos
como redutores da receita. Dada a natureza dos produtos vendidos (medicamentos, origem
controlada), raramente são aceitas devoluções.

c.

Uso de estimativas e julgamento

Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e estimativas
que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.
1) Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:
Nota Explicativa 7 – Conta a receber
Nota Explicativa 8 – Estoques
Nota Explicativa 10 – Outros contas a receber
Nota Explicativa 15 – Intangível
Nota Explicativa 19 – Provisão para Contingências
Nota Explicativa 20 - Imposto de renda e contribuição social
2) Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro de
2018 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de
ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota explicativa 20 - reconhecimento de ativos fiscais diferidos: disponibilidade de lucro tributável
futuro contra o qual diferenças temporárias dedutíveis e prejuízos fiscais possam ser utilizados;
Nota explicativa 15 - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio: principais
premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos custos de
desenvolvimento;
Notas explicativas 19 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos;
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Nota explicativa 7 e 10 – mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos
contratuais .
d.

Instrumentos financeiros

(i) Reconhecimento e mensuração inicial
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
(ii) Classificação e mensuração subsequente
Instrumentos Financeiros – Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser
que o Grupo mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os
ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior
à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não
for designado como mensurado ao VJR:
- É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
- Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for
designado como mensurado ao VJR.
- É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
- 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, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos
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financeiros derivativos. No reconhecimento inicial, o Grupo pode designar de forma irrevogável um
ativo financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou
ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que
de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável a partir de 1º de
janeiro de 2018
- Ativos financeiros a VJR: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
- Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por
impairment. A receita de juros e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

- Instrumentos de dívida a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo.
A receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e
impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No
desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
- Instrumentos patrimoniais a VJORA: Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente
claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados
líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado.
(iii) Desreconhecimento
Ativos financeiros
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo
expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem transfere nem
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também
não retém o controle sobre o ativo financeiro.
Passivos financeiros
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são
modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado
(iv) Compensação
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente
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executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(v) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge
Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge - política aplicável a partir de 1º de
Janeiro de 2018
O Grupo mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de
variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus
contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo
financeiro e certos critérios sejam atingidos.
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente
registradas no resultado.
O Grupo designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade
dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de
mudanças nas taxas de câmbio e de juros.
No início das relações de hedge designadas, o Grupo documenta o objetivo do gerenciamento de
risco e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge. O Grupo também documenta a relação
econômica entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a expectativa de
que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento de hedge compensemse mutuamente.
Hedges de fluxo de valor justo
O ganho ou a perda no instrumento de hedge deve ser reconhecido no resultado (ou outros resultados
abrangentes, se o instrumento de hedge protege instrumento patrimonial para o qual a entidade
escolheu apresentar alterações no valor justo em outros resultados abrangentes).
O ganho ou a perda protegida no item protegido deve ajustar o valor contábil do item protegido (se
aplicável) e deve ser reconhecido no resultado. Se o item protegido for ativo financeiro (ou
componente dele) mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, o ganho ou
a perda protegida no item protegido deve ser reconhecido no resultado. Se o item protegido for
instrumento patrimonial para o qual o Grupo escolheu apresentar alterações no valor justo em outros
resultados abrangentes, esses valores devem permanecer em outros resultados abrangentes.
Quando o item protegido for compromisso firme não reconhecido (ou componente dele), a alteração
acumulada no valor justo do item protegido, subsequente à sua designação, deve ser reconhecida
como ativo ou passivo com o ganho ou a perda correspondente reconhecida no resultado.
Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge - política aplicável antes de 1º de
janeiro de 2018
A política aplicada às informações comparativas apresentadas para 2017 é similar àquela aplicada
para 2018.
e.

Base de consolidação

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo, em 31 de dezembro de 2018 e 2017 incluem
as Demonstrações Financeiras das controladas Nice RJ Participações S.A., Drogaria Cipriano de
Santa Rosa Ltda, CSB Drogarias S.A, Drogaria Rosário S.A, Centro Oeste Farma Distribuidora de
Medicamentos Ltda e Casa Saba Brasil Holding Ltda.
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Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. As controladas são
totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação
é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle. Transações, saldos e ganhos
não realizados em transações em empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados
também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do
ativo transferido. As políticas contábeis do Grupo são aplicadas consistentemente entre todas as
empresas que fazem parte do consolidado.
f.

Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente
(quando aplicável, para melhor refletir o valor justo da transação) e líquido de provisão para perda
esperada.
O cálculo do valor presente é efetuado com base numa taxa de juros que reflete o prazo, a moeda e
o risco da transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada na receita bruta. A
diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do faturamento é considerada
receita financeira e será apropriada ao longo do prazo de vencimento da transação.
A perda de crédito esperada foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração
para suprir as eventuais perdas na realização dos créditos.
g.

Estoques

Os estoques são avaliados com base no custo médio de aquisição, deduzido pelo líquido de provisão
para perda, quando aplicável, que não excede o valor de mercado (líquido realizável).
h.

Investimentos

Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas e coligadas são
avaliados por equivalência patrimonial.
i.

Imobilizado

Registrado pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao
valor recuperável (impairment), caso aplicável. A depreciação dos ativos é calculada pelo método
linear com base nas taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 14 e leva em consideração o tempo
de vida útil estimado dos bens.
j.

Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de
combinação de negócios, sendo eles:

x
x
x

Ágio apurado nas aquisições envolvendo combinações de negócios. O ágio sem vida útil definida
é testado anualmente e deduzido das perdas por redução do valor recuperável acumuladas, se
necessário.
Software adquirido de terceiros com vida útil definida são amortizados pelo período de 5 anos.
Estes ativos são mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de amortização.
Pontos Comerciais adquiridos de terceiros e mensurados pelo custo de aquisição com vida útil
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x

x

de acordo com prazo de contratos de aluguéis.
Outros ativos intangíveis adquiridos com vida útil definida são amortizados pelo período de 5 anos
(direitos de distribuição de produtos com a amortização de acordo com o prazo contratual também
é de 5 anos). Estes ativos são mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de
amortização.
Valor de marca apurado nas aquisições envolvendo a combinação de negócios. O valor de marca
sem vida útil definida é testado anualmente e deduzido das perdas por redução do valor
recuperável acumuladas, se necessário.

• Ágio apurado em aquisições envolvendo combinações de negócios. Comprometimento testado
anualmente.
• O software adquirido de terceiros com uma vida útil definida é amortizado por um período de 5 anos.
Esses ativos são mensurados pelo custo total de aquisição, deduzido das despesas de amortização.
• Pontos de venda (lojas) adquiridos de terceiros e mensurados ao custo de aquisição, líquido de
amortização, com vida útil conforme o prazo dos contratos de aluguel.
• Valor de marcas e patentes calculado em aquisições envolvendo a combinação de negócios. O valor
da marca sem vida útil definida é testado anualmente em relação à perda por redução ao valor
recuperável e deduzido das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se necessário.
k.

Redução ao valor recuperável de ativos - impairment

Ativos financeiros
Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018 - Instrumentos financeiros e ativos contratuais
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros mensurados
ao custo amortizado e ativos contratuais (principal ativo provisionado).
O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual às perdas esperada para 12 meses
(abordagem simplificada). Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o
Grupo considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem
custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base
na experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas.
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se este
estiver com mais de 30 dias de atraso.
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
- É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem
recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou
- O ativo financeiro estiver vencido há mais de 180 dias.
Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos ao Grupo de acordo com
o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber).
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Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. O Grupo não espera
nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos do Grupo
para a recuperação dos valores devidos.
Política aplicável antes de 1º de janeiro de 2018
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
eram avaliados em cada data de balanço para determinar se havia evidência objetiva de perda por
redução ao valor recuperável.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluia:
- inadimplência ou atrasos do devedor;
- reestruturação de um valor devido o Grupo em condições que não seriam aceitas em condições
normais;
- indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
- mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
- o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras; ou
- dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa
esperados de um grupo de ativos financeiros.
Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo (formado substancialmente pelo ativo
imobilizado e intangível com vida útil indefinida) são revistos a cada data de apresentação para apurar
se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável
do ativo é estimado.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de
Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros
ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se
espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e o
valor justo menos despesas de venda. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita
as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da
UGC.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas de valor são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são
inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e
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então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro
rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais
ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que o
novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação
ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
O Grupo não identificou indicativos de perda desses ativos nos exercícios de#2018 e 2017.
l.

Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulante e não circulante são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis
acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulante e não circulante
são ajustados a valor presente (para melhor refletir o valor justo da transação), calculados com base
em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco da transação. A contrapartida dos ajustes
a valor presente é contabilizada nas contas que deram origem ao passivo.
A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao
resultado ao longo do prazo do contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros
efetiva.
Especificamente em relação aos empréstimos e financiamentos denominados em moeda estrangeira,
estes são mensurados pelo valor justo (na data do balanço), resultante da contabilidade de hedge do
valor justo.
m.

Provisão

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando o Grupo possui uma obrigação real legal
ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido.
n.

Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)

O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes
e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio
líquido ou em outros resultados abrangentes.
Os impostos diferidos são reconhecidos por prejuízos fiscais não utilizados e diferenças temporárias
dedutíveis na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis
mediante os quais possam ser utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base
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em planos de negócios para entidades individuais. Os impostos diferidos ativos são revisados em
cada data de reporte e são reduzidos na medida em que não seja mais provável que o benefício
fiscal relacionado seja realizado; tais reduções são revertidas quando a probabilidade de futuros
lucros tributáveis progride.
Os impostos diferidos não reconhecidos são reavaliados em cada data de reporte e reconhecidos
na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis mediante os
quais possam ser utilizados. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas fiscais que se espera
que sejam aplicadas à diferenças temporárias quando se revertem, usando taxas de imposto
realizadas ou substancialmente realizadas na data base.
o.

Demonstrações de valor adicionado

O Grupo elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e consolidadas nos termos
do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as quais são
apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras preparadas de acordo com BR
GAAP enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
p.

Resultado por ação

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas
controladores do Grupo e a média ponderada das ações ordinárias em circulação no respectivo
exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em
circulação, nos períodos apresentados, nos termos do CPC 41 e IAS 33.
q.

Informações por segmento

O Grupo desenvolve suas atividades de negócio considerando um único segmento operacional,
varejo de produtos farmacêuticos e de perfumaria, que é utilizado como base pelos principais
gestores das operações do Grupo para a tomada de decisões (diretoria executiva).

5

Demonstrações financeiras consolidadas

As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações do Grupo e das seguintes
controladas:

Controladas diretas
Nice RJ Participações S.A.
Drograria Cipriano de Santa Rosa Ltda(ii)

Participação (%)
31.12.2018
31.12.2017
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%

Controladas indiretas

Participação (%)
31.12.2018
31.12.2017

Drograria Cipriano de Santa Rosa Ltda (i)/(ii)

0,00%
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100,00%

CSB Drogarias S.A (i)
Drogaria Rosário S.A (i)
Casa Saba Brasil Holding LTDA
Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda (i)

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

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

(i) Empresas sob controle direto da Nice RJ Participações S.A
(ii) Essa empresa estava sob controle direto da Nice RJ Participações S.A. e, em 2018, em função de
uma restruturação societária, passou a ser controlada diretamente pela Companhia.

Descrição dos principais procedimentos de consolidação
a.

Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as empresas consolidadas;

b.

Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros (prejuízos) acumulados das
empresas controladas;

c.

Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, decorrentes
de negócios entre as empresas. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas
apenas quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados;

d.

Eliminação de encargos de tributos sobre a parcela de lucros não realizados apresentados como
tributos diferidos no balanço patrimonial consolidado;

e.

As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as empresas consolidadas
e consistem com aquelas utilizadas no exercício anterior.

6 Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Caixa e Bancos

5

8

7.868

5.408

Aplicações Financeiras

-

-

49.751

41.297

5

8

57.619

46.705

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
Em 31 de dezembro de 2018, as aplicações financeiras referem-se a certificados de depósitos
bancários do Santander, Itaú, Bradesco, Safra, e Caixa Econômica Federal, remunerado a taxa entre
97% a 101% do Certificado de Depósito Interbancário-CDI (97% a 101% em 31 de dezembro de
2017).
A exposição do Grupo a riscos de taxas de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos
financeiros são divulgadas na nota explicativa nº 26.

7

Contas a receber
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Cons olida do
3 1.1 2 .20 1 8 31 .12 .2 0 17
C lie n te s
Pe rd a s d e C ré d ito Es p e rad a s

1 8 .7 04

1 8 .6 9 1

(90 )

(3 0 )

1 8 .6 14

1 8 .6 6 1

Segue a posição dos saldos:
Consolidado
31.12.2018 31.12.2017
A Vencer

17.382

10.941

Vencidos de 1 a 30 dias

432

6.691

Vencidos de 31 a 60 dias

410

615

Vencidos de 61 a 90 dias

114

38

Vencidos de 91 a 180 dias

276

376

90

30

18.704

18.691

Vencidos a mais de 181

Segue movimentação para perdas de crédito esperadas (PCE):
Movimentação da PCE

Consolidado
31.12.2018
31.12.2017

Saldo Inicial
Adições

(30)

(186)

(661)

(680)

Reversões

601

836

Saldo Final

(90)

(30)

8

Estoques
Consolidado
31.12.2018
31.12.2017

Medicamentos
Perfumaria

80.594
51.606

78.324
59.570

132.200

137.894
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Consolidado
31.12.2018

31.12.2017

Movimentação Perda
Estoque
Saldo Inicial

(4.789)

(1.513)

-

(6.334)

Adições
Reversões

4.124

3.058

Saldo Final

(665)

(4.789)

A constituição para perda ocorre conforme inventários feitos periodicamente nas lojas (a cada 90
dias). Esses inventários são baseados na quantidade de produtos listados em sistema e confrontados
com a contagem do físico nas lojas. O incremento de provisão em 2017 foi em função da recém
aquisição do Grupo Rosário.

9

Impostos a recuperar
Consolidado
31.12.2018 31.12.2017

Circulante:
ICMS
PIS e COFINS
IR e CSLL
Outros

9.332
11.297
13.700
292

7.262
6.874
9.230
3.798

34.621

27.164

707

707

707

707

Não circulante:
IR e CSLL

324

10 Outros contas a receber
Consolidado
31.12.2018

31.12.2017

Circulante:
Despesas antecipadas de seguros

588

511

Despesas antecipadas de
arrendamentos

2.350

1.502

Despesas antecipadas de IPTU

1.117

1.276

1.057

1.279

501

-

Despesas antecipadas de
Beneficios trabalhistas
Despesas antecipadas com
Software
Outras despesas antecipadas
Adiantamentos
Acordos comerciais (a)
Provisão para perda estimada (a)

1.564

2.376

1.473

1.894

9.992

13.979

(2.411)

-

16.231

22.817

524

524

Não circulante:
Precatórios
Outros

-

247

524

771

(a) Referem-se a reembolsos contratuais gerados por despesas incorridas pelo Grupo para
fomentar ações de marketing e venda dos produtos dos seus fornecedores.

11 Partes relacionadas
O Grupo D1000 é composto pelas controladas diretas e indiretas. A composição acionária da
controladora está demonstrada na nota explicativa nº 5.
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2018, assim como as transações
que influenciaram o resultado do exercício, relativas a operações com partes relacionadas, decorrem
de transações entre as controladas e controladoras.
As transações comerciais de compra e venda de produtos (vencíveis no curto prazo, sem incidência
de juros) estão demonstradas abaixo:
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CSB
Contas Receber (Profarma)
Fornecedor (Profarma)

(31.689)

CSB
Receita Liquida (Profarma)
Custo (Profarma)

31.12.2018
Cipriano COF
Rosário
1.450
(34.390)
(31.075)

Cipriano
257.014

235.125

31.12.2018
COF
Rosário
(4.692)
4.080
268.991

Total
1.450
(97.154)

31.12.2017
Total
476
(116.169)

Total
(4.692)
765.210

31.12.2017
Total
(9.688)
757.926

12 Remuneração do pessoal chave da Administração
No exercício, a remuneração dos Diretores foi de R$ 2.655 (R$ 123 em dezembro de 2017). Os
encargos sociais sobre estas remunerações totalizaram R$ 977 (R$ 45 em 31 de dezembro de 2017).
Além da remuneração, o Grupo concede aos seus Diretores, seguro saúde e de vida no montante de
R$ 18 (R$ 11 em 31 de dezembro de 2017).

13 Investimentos
a.

Informações das controladas.

Capital Social

Quant. De ações (Lote mil)

31.12.2018 31.12.2017
Nice RJ Part
S.A (*)

344.824

Drogarias
Cipriano (**)

253.816

364.886

-

31.12.2018
596.124

253.816

31.12.2017
406.340

-

Patrimômio Líquido

Resultado Período

Participação em %

Participação em PL

31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
242.355

249.210

257.261

-

(2.108)

(72.327)

100%

100%

242.355

4.791

-

100%

0%

249.210

TOTAL INVESTIMENTOS

491.565

(*) Holding com participação direta de 100% na CSB Drogarias S/A (Rede Drogasmil) e na

Rosário/COF (Rede de Drogarias Rosário).
(**) Essa empresa estava sob controle direto da Nice RJ Participações S.A. e, em 2018, em
função de uma restruturação societária, passou a ser controlada diretamente pelo Grupo.
b. Movimentação dos investimentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2018:
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257.261

257.261

Eliminação

Saldo

247.618

Nice

-

33.609

(38.109)

(58.420)

(49.338)

-

112.258

247.618

81.970
-

-

-

-

30.000
(11.184)

(7.412)

-

(30.000)
18.596

Resultado do exercício
Saldo em 31.12.2017

(72.327)
257.261

-

(11.348)
22.261

(3.582)
(41.691)

(25.508)
(65.112)

(7.589)
(64.339)

-

48.027
148.881

(72.327)
257.261

Aquis ição
Aum ento de capital

159.785

74.335

-

26.200

27.617

64.383

(1.704)
1.420

1.704
(119.620)

234.120

(170.094)
(2.489)

170.094
(10)

(22.261)
-

(1.061)

(1.427)

-

-

22.261
2.488

(2.108)
242.355

4.791
249.210

-

Saldo em 31.12.2016
Aum ento de capital
Ajus te Valor Jus to Aquis icao (**)

Cis ão/Incoporação (*)
Ajus te Adoção inicial CPC 47
Resultado do exercício
Saldo em 31.12.2018

Cipriano

Itamaraty

CSB

30.922
14.370

Rosário

(11.918)
(50.840)

COF

1.465
1.509

CSBH

(272)
(556)

(20.197)
35.517

(*) No exercício de 2017 o valor justo da rede Rosário foi reavaliado basicamente em função da revisão de
provisões para perda em estoque e fechamento de lojas.

(**) Mensuração final da alocação do preço de compra relativa à aquisição / combinação de
negócios da Rede Rosário, realizada em novembro de 2016. O ajuste refere-se principalmente
a valores reconhecidos na data da aquisição para refletir novas informações obtidas sobre fatos
e circunstâncias existentes na data da aquisição, que se reconhecida, teria afetado a
mensuração dos valores reconhecidos naquela data, relativos a estoques, ativo imobilizado e
provisão para contingências.

Aporte de capitais nas controladas direta/indireta da D1000:
No decorrer de 2018 foram efetuados os seguintes aportes de capitais nas controladas diretas da
D1000, Nice Participações RJ e Drogarias Cipriano, conforme demonstrado abaixo:
Nice Participações, 22 de Janeiro de 2018 - Aumento de capital social no valor de R$ 39.200,
mediante a emissão de 39.200.000 novas ações ordinárias.
Nice Participações, 16 de Fevereiro de 2018 – Aumento de capital social no valor de R$ 39.000,
mediante a emissão de 39.000.000 novas ações ordinárias.
Nice Participações, 05 de Março de 2018 – Aumento de capital por assunção de dívida da CSB e
Cipriano no valor de R$ 27.400.
Nice Participações, 16 de Março de 2018 – Aumento de capital através de AFAC no valor de R$ 9.625,
mediante a emissão de 9.625.000 novas ações ordinárias.
Nice Participações, 30 de Agosto de 2018 – Aumento de capital através de AFAC no valor de R$
32.560, mediante a emissão de 32.560.000 novas ações ordinárias.
Nice Participações, 27 de Dezembro de 2018 – Aumento de capital Social no valor de R$ 12.000,
mediante a emissão de 12.000.000 novas ações ordinárias.
Drogarias Cipriano, 22 de Janeiro de 2018 – Aumento de capital Social no valor de R$ 74.335,
mediante a emissão de 74.334.974 novas ações ordinárias.
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81.970
-

(2.499)
2.683
491.565

14 Imobilizado

Consolidado
31.12.2017

31.12.2016
Taxa

Custo

Adições

Baixas /
Reversões (a)

Custo

31.12.2016
Depreciação
Acumulada

Valor
Líquido

Valor
Líquido

Benfeitorias

10%

72.308

5.881

(7.823)

70.366

(45.442)

24.924

Computadores e Periféricos

20%

20.112

2.466

(1.091)

21.487

(16.211)

5.276

27.823
4.832

Moveis e Utensílios

10%

28.358

1.696

(2.496)

27.558

(13.692)

13.866

15.513
5.030

Máquinas e equipamentos

10%

9.553

1.236

(412)

10.377

(5.181)

5.196

Veículos

20%

1.212

-

(586)

626

(159)

467

611

131.543

11.279

(12.408)

130.414

(80.685)

49.729

53.809

O imobilizado do Grupo não apresentou, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
indícios de impairment dos itens componentes do seu ativo imobilizado.
(a)
As baixas em 2017 foram impactadas de forma significante pelo grande volume de
fechamento de lojas no exercício.

14.1 Depreciações sobre imobilizado
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15 Intangível

Consolidado
31.12.2017

31.12.2016
Taxa

Custo
116.880

Adições

Custo

Amortização
Acumululada

-

116.880

10.029

161

(74)

10.116

(7.175)

2.941

3.981

Ponto Comercial

20%

152.542

1.691

(18.011)

136.222

(50.758)

85.464

112.292

485.240

1.514

(16.453)

470.301

764.691

3.366

(34.538)

733.519

(57.933)

116.880

Valor
Líquido

20%

Ágio

-

Valor Líquido

Software

Marcas e Patentes

-

Baixas /
Reversões (a)

31.12.2016

116.880

470.301

485.240

675.586

718.393

(a) A contabilização inicial da combinação de negócios da Rosário, realizada em novembro de
2016, ainda era provisória até o final de 31 de dezembro de 2016. Durante 2017, o período
de mensuração, o D1000 ajustou retrospectivamente os valores provisórios reconhecidos na
data da aquisição para refletir novas informações. obtidos sobre fatos e circunstâncias
existentes na data da aquisição e, se conhecidos, afetariam a mensuração dos valores
reconhecidos nessa data. Referem-se principalmente a: (i) redução de R$ 44.435 em
contraprestação a pagar (nota 21), menos (ii) R$ 14.220 em pontos de vendas (dos
intangíveis acima), (iii) R$ 8.909 em ativos fixos (nota 14), e (iv) R$ 4.853 de outros.
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15.1

a.

Amortização sobre intangível

Ágio na aquisição da rede Tamoio

O saldo de R$ 178.540 refere-se à aquisição de 100% da Rede Tamoio de Drogarias, realizada em
dezembro de 2015.

b.

Ágio na aquisição da rede CSB / Farmalife

O saldo de R$ 108.714 refere-se à aquisição de 100% da CSB Drogarias S.A., realizada em setembro
de 2013.
c.

Ágio na aquisição da rede Rosário

O saldo de R$ 183.047 em 31 de dezembro de 2018 refere-se à aquisição de 100% das cadeias
Drogaria Rosário e Centro Oeste Farma (COF), realizadas em novembro de 2016.
Teste de impairment
A administração definiu cada drogaria, separadamente, como uma unidade geradora de caixa (UGC).
Com o objetivo de alocar essas UGCs ao ágio para fins de redução ao valor recuperável, uma vez
que todas as operações foram integradas posteriormente ao processo de aquisição (gestão, sistemas,
processos, etc.) e se beneficiam das sinergias das combinações (refletindo o nível em que o negócio
administradas), todas essas UGCs foram alocadas a todo o saldo do ágio no montante de R$ 470.301
(R$ 470.301 em 2017).
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O teste de redução ao valor recuperável do ágio foi realizado em 31 de dezembro de 2018,
considerando o fluxo de caixa descontado (cinco anos e uma taxa de crescimento terminal a partir de
então) à taxa de 12% ao ano, e um crescimento projetado de 5,5% em uma base de perpetuidade. O
crescimento da receita foi projetado levando em consideração os níveis médios de crescimento
experimentados nos últimos cinco anos e o crescimento estimado do volume de vendas e preços para
os próximos cinco anos. Com base nesse cálculo, o valor contábil do ágio e essas UGCs foi
determinado como de acordo com seu valor recuperável.

d.

Marcas e Patentes

Refere-se substancialmente às marcas relacionadas às redes de lojas adquiridas, sendo R$ 50.562 na
CSB (marcas Drogasmil e Farmalife), R$ 44.273 na Itamaraty (marca Tamoio) e R$ 22.045 na Rosário
(marca Rosário).

16 Fornecedores
Consolidado
31.12.2018
31.12.2017
Fornecedores-Mercadorias para Revenda
Fornecedores intercompany
Fornecedores não Revenda

9.096
97.154
7.454
113.704

1.334
116.169
7.078
124.581

As controladas CSB, Cipriano e COF fazem transações comerciais de compra de mercadorias com
sua controladora indireta, conforme nota explicativa nº 11.
O Grupo possui uma política de gerenciamento de risco financeiro para assegurar que contas a
pagar sejam liquidadas dentro do prazo.
A exposição do Grupo a riscos de liquidez relacionados a contas a pagar a fornecedores e outras
contas a pagar é divulgada na nota explicativa nº 26.4.
Segue a posição dos saldos a pagar de mercadorias para revenda, não revenda e Intercompany por
vencimento:
Consolidado
31.12.2018
31.12.2017
De 1 a 60 dias
De 61 a 90 dias

112.349
1.355
113.704

124.506
75
124.581
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17 Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
Instituições

Indexador

Banco Santander

CDI

Juros
101,17% do CDI + 2,7% a.m.

31.12.2018

31.12.2017

6.569

214

Banco Safra

CDI

137,06% do CDI

-

15.051

Banco Pine

CDI

121,20% do CDI

-

17.039

Banco Guanabara

CDI

135,00% do CDI

4.554

9.734

Banco Banrisul

CDI

125,0% do CDI

-

3.074

Banco do Brasil

CDI

130,88% do CDI

Banco Bradesco

CDI

100% do CDI + 0,1205% a.m.

Banco ABC

CDI

110,90% do CDI

32.647

-

Banco Itaú (*)

1,3358% a.a. (€$)

22.028

-

Banco ABC (*)

3,59% a.a. (€$)

7.038

-

-

8.163

-

10.684

Banco Itaú

1,55% a.m.

20.208

20.223

-

6.795

Banco ABC (*)

4,95% a.a. (US$)

Banco BBM (*)

5,6586 % a.a. (US$)

20.147

-

0,38% a.m.

2.170

-

Banco Safra (*)

5,6512% a.a. (US$)

17.870

70.816

Banco Itaú (*)

4,2155% a.a. (US$)

37.569

104.675

Banco Santander (*)

5,8855% a.a. (US$)

Bradesco (*)

5,9775 % a.a (US$)

Banco IBM

CDI

Circulante
Não circulante

-

17.534

20.724
191.524

3.028
287.030

104.094

267.630

87.430

19.400

(*) Para os empréstimos em moeda estrangeira contratados, o Grupo optou pela forma de
contabilização de fair value options, registrando-os pelo valor justo. Para estas operações existe
contratação de SWAP para a proteção de fluxos de caixas futuros de liquidação de empréstimos.
Das operações dos empréstimos e financiamentos consolidados acima descritas, 48% são garantidos
por recebíveis, totalizando R$ 92.450. As outras transações não possuem garantias.
Nenhuma das operações de empréstimos possuem índices de covenants estabelecidos em contrato.
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As parcelas dos financiamentos vencíveis a longo prazo têm o seguinte cronograma de desembolso:
Consolidado
Ano

31.12.2018

2020

73.864

2021

13.566
87.430

Conciliação da movimentação patrimonial com fluxo de caixa decorrentes de atividades de
financiamentos:

Passivos

Empréstimos e
Financiamentos

Capital
social /
AFAC

Total

Em milhares de Reais
Saldo em 1 de janeiro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
acionistas
financiamentos
Pagamento de empréstimos
Juros Pagos
Total das variações nos fluxos de caixa de
Outras variações
Despesas com juros
Total das outras variações relacionadas com
Saldo em 31 de dezembro de 2018

333

287.030

394.898

681.928

145.947
(237.764)
(26.191)
(118.008)
4.795
17.707
22.502
191.524

234.119
234.119
629.017

234.119
145.947
(237.764)
(26.191)
116.111
4.795
17.707
22.502
820.541

Passivos

Empréstimos e
Financiamentos

Capital
social /
AFAC

Total

Em milhares de Reais
Saldo reapresentado em 1 de janeiro de 2017
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas
Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos
Juros Pagos
Total das variações nos fluxos de caixa de
Outras variações
Despesas com juros
Total das outras variações relacionadas com passivos
Saldo em 31 de dezembro de 2017

135.518

312.928

448.446

316.129
(179.619)
(17.613)
118.897
3.513
29.102
32.615
287.030

81.970
81.970
394.898

81.970
316.129
(179.619)
(17.613)
200.867
3.513
29.102
32.615
681.928

18 Impostos e taxas

19 Provisão para contingências
O Grupo e suas controladas são partes em ações judiciais e processos administrativos perante vários
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo
questões tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis.

334

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto as ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas; constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas
estimadas com as ações em curso, como se segue:

Consolidado
Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

31.12.2018
31.399
6.366
29.378
67.143

31.12.2017
57.012
6.677
32.890
96.579

Segue Movimentação da Provisão:
Consolidado
Tributárias
Em 31 de Dezembro de 2016
Adições
Reversão
Em 31 de Dezembro de 2017
Adições
Reversão
Em 31 de Dezembro de 2018

Cíveis

Trabalhistas

Total

64.291

9.308

36.815

110.414

8.301

2.545

13.679

24.525

(15.580)

(5.176)

(17.604)

(38.360)

57.012

6.677

32.890

96.579

4.721

630

6.022

11.373

(30.334)

(941)

(9.534)

(40.809)

31.399

6.366

29.378

67.143

Os principais processos trabalhistas previstos na posição consolidada são dispersos e decorrem de
demandas por horas extras, questões de FGTS e relação de emprego.
As principais causas tributárias provisionadas na posição consolidada, são pela aquisição da rede
Rosário e têm origem em diferenças de recolhimento de ICMS, Imposto de Renda e Contribuição
Social das controladas, originadas em períodos anteriores a aquisição.
Existem outros processos avaliados pelo Grupo como sendo de risco de perda possível, no montante
aproximado de R$ 32.133 no consolidado (R$ 38.284 em 31 de dezembro de 2017), para os quais
nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização. As contingências possíveis são pulverizadas, as principais causas
referem-se a: Cíveis - Ação por indenização de danos morais, materiais e produtos vencidos;
Trabalhistas - Horas Extras, Adicional Trabalho Noturno, Diferenças Salariais, comissão, etc;
Tributárias - ICMS - ST - não recolhimento.
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Resumo das causas possíveis:

Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

Consolidado
31.12.2018
31.12.2017
6.303
8.923
5.146
5.919
20.684
23.442
32.133
38.284

20 Imposto de renda e contribuição social
a. Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos
O IRPJ e a CSLL diferidos, são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis.

31.12.2018

Adoção
inicial

Adição /
Reversão

31.12.2017

Impostos diferidos
Provisões para contingências
IR/CS Diferido s/ Prejuízo Fiscal
Mais Valia dos Ativos Líquidos de
Companhias Adquiridas
Amortização fiscal do ágio
Outros

Detalhamento dos saldos
Ativo
Passivo
Ativos/Passivos Diferidos

19.662

-

(6.298)

25.960

65.668

-

33.366

32.302

(53.353)

-

(1.528)

(51.825)

(11.613)
(4.790)

1.287

(11.613)
(313)

(5.764)

15.574

1.287

13.614

673

31.12.2018

31.12.2017

28.259
(12.685)

20.188
(19.515)

15.574

673

O Grupo avalia que não há riscos de recuperação dos saldos constituídos a título de imposto de renda
e contribuição social diferidos, tendo em vista o estudo de recuperabilidade baseado em projeção de
resultados futuros.
Conforme estimativas existentes de lucros tributáveis futuros, o Grupo estima recuperar os ativos
fiscais diferidos existentes em um período de aproximadamente 6 a 7 anos.
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Abaixo demonstramos a expectativa de realização de Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos:
Períodos
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Total

b.

Consolidado
3.220
3.343
5.811
6.795
7.168
8.915
11.059
11.284
14.878
3.458
75.931

Conciliação da taxa efetiva

A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa
de imposto de renda e contribuição social, debitada em resultado, é demonstrada como segue:
Controladora

Consolidado

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

2.681

(72.327)

(10.323)

(95.555)

34%

34%

34%

34%

(911)

24.591

3.510

32.489

911

(24.591)

-

-

-

-

9.494

(9.062)

-

-

-

(199)

-

13.004

23.228

0%

126%

24%

Lucro / Prejuizo antes do imposto de renda e da
contribuição social
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social:
Pela alíquota fiscal combinada
Adições:
Equivalência Patrimonial
Efeito IR do Prejuizo fiscal das controladas não
reconhecido
Outras adições/exclusões permanentes (Base
negativa)
Imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício
Alíquota efetiva

0%

A D1000 Varejo Farma S.A (controladora) e suas controladas diretas optaram pelo regime de
tributação de lucro real.
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21 Contas a pagar – aquisição de subsidiária
Consolidado
31.12.2018

31.12.2017

Circulante
Valores a pagar aquis ição Rede Ros ário

84.024

Valores a pagar aquis ição Rede Tam oio

-

-

55.180

84.024

55.180

-

85.675

-

85.675

Não Circulante
Valores a pagar aquis ição Rede Ros ário

Em 25 de setembro de 2016, a D1000 adquiriu 100% das ações com direito a voto da Drogaria Rosário
S.A. e do Centro Oeste Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. O controle acionário foi
efetivamente executado em 3 de novembro de 2016, após a aprovação do CADE.
A tabela abaixo mostra a contraprestação paga / a pagar na data da aquisição:

Consideração para pagamento

Valor Justo

Caixa

32.000
101.484

Contra prestação
Earn out

15.000

Total

148.484

O montante a pagar pela aquisição da Rosário e earn out foram reduzidos em R$ 44.435 em 2017,
como resultado de ajustes finais no preço de aquisição, conforme definido contratualmente, indicados
em um relatório de due diligence realizado por terceiros, que revelou novas informações sobre fatos
e circunstâncias existentes na data da aquisição que, se conhecidos, afetariam a contraprestação a
pagar nessa data. O saldo remanescente de R$ 84.024 em 31 de dezembro de 2018 deverá ser
liquidado em novembro de 2019.
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22 Patrimônio líquido
a.

Capital social

O capital social integralizado é de R$ 629.017 em 31 de dezembro de 2018 (R$ 314.310 em 31 de
dezembro de 2017), dividido em 670.473.168 ações ordinárias (355.765.811 em 31 de dezembro de
2017), nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Em 22 de Janeiro de 2018, a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A aumenta o
captital da D1000 em R$ 194.123, conforme AGE.
Em 19 de Fevereiro de 2018, a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A aumenta o
captital da D1000 em R$ 66.400, conforme AGE.
Em 16 de Março de 2018, AGE capitaliza o AFAC feito pela Profarma Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos S.A de R$ 9.624.
Em 30 de Agosto de 2018, a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A aumenta o
captital da D1000 em R$ 32.560, conforme AGE.
Em 26 de Dezembro de 2018, a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A aumenta o
captital da D1000 em R$ 12.000, conforme AGE.
b.

x

Reservas de lucros
Reserva legal

Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193
da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2018, não foi
constituída reserva legal pelo fato do Grupo ter apresentado prejuízo.
c.

Dividendos

O Estatuto social determina um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado na
forma da Lei 6.404/76, não foi constituído provisão para pagamento de dividendo mínimo obrigatório
em função do prejuízo acumulado.
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23 Resultado por Ação
Resultado básico
O cálculo básico do resultado por ação em 31 de dezembro de 2018, foi feito através da divisão do
lucro líquido do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela
quantidade da média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período,
comparativamente com o período findo em 31 de dezembro de 2017, conforme quadro abaixo:

Períodos de doze meses findos em
Controladora/Consolidado
31.12.2018
Resultado do Período Atribuível aos acionistas
Quantidade de ações (em milhares - média
ponderada)

31.12.2017

2.681

(72.327)

614.684

Resultado por ação básico (R$)

349.750

0,004

(0,207)

24 Receita operacional
Consolidado
Venda de produtos
Impostos e outras deduções
Receita operacional líquida

31.12.2018

31.12.2017

1.227.454

1.230.090

(66.386)

(86.791)

1.161.068

1.143.299

Receita de venda de produtos refere-se integralmente à atividade fim do Grupo (varejista
famacêutica), substancialmente representada por vendas em balcão à vista e por cartão de débito e
crédito para o consumidor, em sua totalidade realizada no território brasileiro.

25 Resultado financeiro
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Cons olidado
31.12.2018

31.12.2017

De s pe s as finance iras
(21.523)

(56.965)

Juros s/ parcelamentos de impostos

Juros

(618)

(1.504)

Resultado de SWAP A juste Mercado

653

2.016

Outros

(225)

(1.714)

(21.713)

(58.167)

Re ce itas finance iras
Juros
Atualizações monetárias ativas

1.755

1.629

88

(25)

1.843
Re s ultado finance iro

1.604

(19.870)

(56.563)

26 Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
O Grupo e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a
Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros, etc.), a qual é aprovada pelo Conselho de
Administração. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições contratadas
versus as condições vigentes no mercado. O Grupo e suas controladas não efetuam aplicações de
caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com
estas operações estão condizentes com as políticas definidas pela Administração do Grupo.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros do Grupo foram determinados
por meio de informações disponíveis no mercado, estimativas e metodologias apropriadas.
Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpretações para produzir o valor de realização mais
adequado. Os montantes estimados a partir desta metodologia, não necessariamente podem ser
realizados no mercado.
A administração e acompanhamento destes instrumentos são realizados através de monitoramento
sistemático, visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.

26.1 Gestão de Capital
O Grupo mantém uma sólida base de capital para obter a confiança do investidor, credor e mercado
e o desenvolvimento futuro do negócio. O retorno sobre o capital aplicado considerando os resultados
das atividades econômicas e os dividendos para o acionista também são monitorados.
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais
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adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital
saudável.

26.2 Valor justo versus valor contábil
A Administração entende que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta nota estão com
o valor contábil com uma apresentação razoável do valor justo. Os valores justos dos ativos e passivos
financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os
seguintes:
Consolidado
31.12.2018
Valor
Valor
contábil
justo

31.12.2017
Valor
Valor
contábil
justo

Nível

Ativos mensurados pelo custo
amortizado
Caixa e Equivalente de Caixa
Derivativos Ativos - Swap
Contas a Receber

57.619

57.619

46.705

46.705

2.968

2.968

-

-

18.614

18.614

18.661

18.661

125.633

125.633

206.736

206.736

-

-

1.384

1.384

65.891

66.399

80.294

80.520

113.704

113.704

124.581

124.581

84.024

84.024

140.855

140.855

3.972

3.972

7.304

7.304

2
2

Passivos mensurados pelo valor
justo
Empréstimos e Financiamentos
Derivativos Passivos - Swap

2
2

Passivos mensurados pelo custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar - aquisição de
subsidiária
Outras contas a pagar

2
2
2
2

As tabelas acima apresentam ainda a hierarquia do valor justo de acordo com o método de avaliação
utilizado pelo Grupo. Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
x Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja
possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo.
x Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado) incluídos
no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado.
x Nível 3: Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de
mercado.
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26.3 Valorização dos instrumentos financeiros
Classificados conforme descritos nas notas 2.1 e 4(d).

a.

Caixa e equivalentes de caixa

As taxas de juros que remuneram os equivalentes de caixa do Grupo, no encerramento do exercício,
se aproximam das taxas de mercado para operações de natureza, prazo e risco semelhantes, de
forma que, os saldos contábeis dos equivalentes de caixa são similares aos de mercado.

b.

Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos através do custo amortizado (moeda nacional) e pelo valor justo
de mercado (moeda estrangeira). As variações entre as taxas de juros de empréstimos contratados
e as taxas de mercado para instrumentos de natureza, prazo e riscos semelhantes fazem com que
o valor contábil dos empréstimos seja diferente do seu valor de mercado.
O valor justo é calculado utilizando metodologias de fluxo de caixa descontado.

c.

Instrumentos Financeiros – swaps

Mensurados ao valor justo têm como objetivo a proteção às oscilações das moedas estrangeiras.
As operações de swap em aberto foram contratadas simultaneamente às operações de empréstimos
em moeda estrangeira, contemplando prazos, taxas e valores equivalentes, trocando exposição
cambial dos empréstimos pela exposição ao CDI, sendo, no entanto caracterizados como hedge
accounting. Os ganhos e perdas gerados pela apropriação de juros e ajustes para a marcação a
mercado estão registrados no resultado.
Os Swaps estão reconhecidos pelo seu valor justo. Em todos os Swaps contratados o Grupo receberá
a variação cambial acrescida de taxa pré-fixada (“Ponta Ativa”) e em contrapartida pagará a variação
de um percentual do CDI (“Ponta Passiva”).
O valor justo da Ponta Ativa é calculado da seguinte forma: o valor em dólares na data de vencimento
da operação é descontado a valor presente pelo fator pro rata temporis do cupom cambial em dólares
correspondente à data de vencimento na data de cálculo. O valor justo da Ponta Ativa é igual ao valor
presente em dólar multiplicado pelo Dólar Ptax de fechamento da data base.
O valor justo da Ponta Passiva é calculado da seguinte forma: é calculado o valor em reais na data
de cálculo através da apropriação diária do fator do percentual do CDI de cada contrato. A partir
desse valor é calculado o montante estimado na data de vencimento através da multiplicação da taxa
pré-fixada brasileira de mercado pelo valor percentual do CDI contratado. O valor justo da Ponta
Passiva é igual ao montante estimado na data de vencimento descontado a valor presente pelo fator
pro rata temporis da taxa pré-fixada brasileira.
O valor a ser liquidado no vencimento será a diferença entre a Ponta Ativa e Ponta Passiva. Os
valores do cupom cambial em dólares e da taxa pré-fixada são obtidos através de fontes de mercado
independentes como a BM&F e provedores de informações financeiras enquanto a cotação dólar
Ptax é obtida no BACEN

343

As operações de swap utilizadas para proteção de empréstimos estão resumidas a seguir:

Valor de Refer. (Nocional)
Descrição

Valor justo (*)

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Vencimento: 08/2018

-

10.000

-

276

Total Op. Banco ABC

-

10.000

-

276

Contratos de “Swaps”
Indexador:
Dólar norteamericano + 5,19 % ao ano Banco ABC

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,43 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 01/2018

-

10.000

-

(16)

Total Op. Itaú

-

10.000

-

(16)

Vencimento: 09/2019

5.000

-

(516)

-

Total Op. Itaú

5.000

-

(516)

-

Vencimento: 11/2020

7.000

-

165

-

Total Op. Banco ABC

7.000

-

165

-

Vencimento: 10/2019

5.000

-

(96)

-

Total Op. Itaú

5.000

-

(96)

-

Indexador:
Euro + 1,4941169% % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Euro + 3,5899 % ao ano Banco ABC

Indexador:
Euro + 1,1765% % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,72 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 10/2018

-

5.000

-

122

Total Op. Itaú

-

5.000

-

122

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,71 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 03/2018

-

7.979

-

(750)

Total Op. Itaú

-

7.979

-

(750)

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,00 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 06/2018

-

12.979

-

(438)

Total Op. Itaú

-

12.979

-

(438)

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,84 % ao ano Op. Santander
Vencimento: 09/2018

-

5.880

-

84

Total Op. Santander

-

5.880

-

84

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,87 % ao ano Op. Santander
Vencimento: 09/2018

-

5.640

-

81

Total Op. Santander

-

5.640

-

81
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Indexador:
Dólar norteamericano + 5,87 % ao ano Op. Santander
Vencimento: 09/2018

-

5.640

-

81

Total Op. Santander

-

5.640

-

81

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,80 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 09/2018

-

14.844

-

639

Total Op. Itaú

-

14.844

-

639

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,80 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 03/2019

6.839

6.839

1.580

265

Total Op. Itaú

6.839

6.839

1.580

265

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,2973 % ao ano Op. Bra.(HSBC)
Vencimento: 03/2021

18.522

-

951

-

Total Op. Bradesco(HSBC)

18.522

-

951

-

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,66 % ao ano Op. Bradesc(HSBC)
Vencimento: 03/2021

995

2.985

170

(20)

Total Op. Bradesco(HSBC)

995

2.985

170

(20)

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,30 % ao ano Op. Safra
Vencimento: 12/2018

-

15.000

-

(1.162)

Total Op. Safra

-

15.000

-

(1.162)

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,59 % ao ano Op. Safra
Vencimento: 12/2018

-

30.000

-

(550)

Total Op. Safra

-

30.000

-

(550)

Vencimento: 09/2021

3.400

-

(180)

-

Total Op. Safra

3.400

-

(180)

-

Vencimento: 10/2019

3.400

-

13

-

Total Op. Itau

3.400

-

13

-

Vencimento: 11/2020

5.000

-

167

-

Total BBM

5.000

-

167

-

Vencimento: 11/2020

15.000

-

(180)

-

Total BBM

15.000

-

(180)

-

Vencimento: 07/2021

6.500

-

(73)

-

Total Op. Safra

6.500

-

(73)

-

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,6682 % ao ano Op. Safra

Indexador:
Euro + 1.1765 % ao ano Op. Itau

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,54 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,70 % a.a. BBM

Indexador:
Dólar norteamericano + 7,2796 % ao ano Op. Safra
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Indexador:
Dólar norteamericano + 6,30 % ao ano Op. Safra
Vencimento: 06/2018

-

7.390

-

(165)

Total Op. Safra

-

7.390

-

(165)

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,67 % ao ano Op. Safra
Vencimento: 04/2019

6.000

15.000

885

25

Total Op. Safra

6.000

15.000

885

25

Vencimento: 11/2019

9.000

-

(140)

-

Total Op. Itaú

9.000

-

(140)

-

Indexador:
Euro + 1,1529406% ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 6,30 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 06/2021

20.000

-

(274)

-

Total Op. Itaú

20.000

-

(274)

-

Vencimento: 05/2021

8.000

-

496

-

Total Op. Itaú

8.000

-

496

-

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,9420 % ao ano Op. Itaú

Indexador:
Dólar norteamericano + 5,9420 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 05/2021

-

20.000

-

218

Total Op. Itaú

-

20.000

-

218

Indexador:
Dólar norteamericano + 4,67 % ao ano Op. Itaú
Vencimento: 04/2018

-

20.000

-

(74)

Total Op. Itaú

-

20.000

-

(74)

119.656

195.176

2.968

(1.384)

Total posição Ativa/Passiva

26.4 Gerenciamento de Risco
a.

Risco de crédito

As políticas de vendas e concessão de credito do Grupo estão sob rigorosas diretrizes de crédito da
Administração, que consiste no constante monitoramento dos saldos e operações dos clientes,
considerando a pontualidade de pagamento e pulverização de risco, buscando minimizar eventuais
prejuízos decorrentes da inadimplência.
O Grupo registrou provisão para perda de créditos esperados, cujo saldo no consolidado é R$ 90 (R$
30 em 31 de dezembro de 2017), para cobrir possíveis riscos de crédito, conforme descrito na nota
explicativa nº 7.
O Grupo registrou provisão para perdas esperadas de contas a receber com contratos comerciais a
receber, consolidado de R$ 2.411, para cobrir possíveis riscos de crédito, conforme descrito na nota
10.
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b.

Risco de Liquidez

A política geral do Grupo é manter níveis de liquidez adequados para garantir que possa cumprir com
as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à medida que surgirem. A
Administração julga que o Grupo apresenta um adequado balanceamento entre os vencimentos de
seus ativos e passivos, além da melhora expressiva na geração operacional de caixa. O relatório da
administração da empresa menciona recorrentemente isso e a administração entende que é
importante mencionar isso sempre que uma divulgação de liquidez for necessária.

Segue posição dos passivos financeiros por vencimento:

Passivos financeiros
31 de Dezembro de 2018

Consolidado
06
06 a 12
meses ou
meses
menos

Valor
Contábil

Fluxo de
caixa
Contratual

191.524
113.704

205.623
113.704

40.921
113.704

84.024

84.024

Valor
Contábil

01 a 02
anos

02 a 05
anos

67.091
-

81.470
-

16.141
-

-

84.024

-

-

Fluxo de
caixa
Contratual

06
meses ou
menos

06 a 12
meses

01 a 02
anos

02 a 05
anos

287.030
124.581

296.991
124.581

161.435
124.581

114.461
-

21.095
-

-

140.855

140.855

55.180

85.675

-

-

Passivos financeiros não
derivativos:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar – aquisição de
subsidiária

31 de dezembro de 2017
Passivos Financeiros não
Derivativos:
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Contas a pagar – aquisição de
subsidiária

c.

Risco de Mercado

Risco da Taxa de Juros
Este risco deriva do impacto das oscilações nas taxas de juros não só sobre a despesa financeira
associada aos empréstimos, como também sobre as receitas financeiras, oriundas de suas
aplicações financeiras. Este risco surge da possibilidade de existirem flutuações relevantes do CDI.
O Grupo tem como indexador financeiro de suas operações a variação do CDI. Em 31 de dezembro
de 2018 a dívida bruta indexada ao CDI somada à posição assumida nos swaps contratados totaliza
R$ 191.524 (R$ 287.030 em 31 de dezembro de 2017).
O Grupo considera o risco de variações da taxa CDI como fator de risco de mercado relevante.

347

No cenário provável, considerando a expectativa de mercado conforme dados do BACEN publicados
em 08/02/2019, indicavam uma taxa efetiva média estimada em 6,50% para o ano de 2019, frente à
mesma taxa efetiva de 6,50% no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Adicionalmente, em
testes de sensibilidade para cenários mais rigorosos, consideramos aumentos na taxa média do CDI
da ordem de 25% e 50%.
Segue abaixo quadro com a análise de sensibilidade nos três cenários propostos considerando o
impacto negativo no resultado, antes dos impostos, gerado pela dívida indexada ao CDI em aberto
em 31 de dezembro de 2018:
Consolidado
Operação
Aplicações indexadas ao CDI
Empréstimos indexados ao CDI
SWAP's indexados ao CDI

Base de
Cálculo

Cenário I Acréscimo de
25%

Cenário II Acréscimo de
50%

49.751

3.234

4.042

4.851

(65.720)

(4.272)

(5.340)

(6.408)

(125.804)

(8.177)

(10.222)

(12.266)

(9.215)

(11.520)

(13.823)

6,50%

8,13%

9,75%

Despesa de Juros S/Dívida líquida indexadas em CDI
Taxa anual estimada do CDI em 2018

d.

Cenário
Provável

Risco de Taxa de câmbio

O Grupo considera exposição à variação do Dólar um risco de mercado relevante e para mitigar este
risco contratou junto aos Bancos Itaú, Safra, Santander e Bradesco operações de SWAP observando
as mesmas datas, vencimentos e valores nocionais de suas exposições passivas contratadas com a
mesma instituição em moeda estrangeira, de forma a anular o risco cambial, substituindo-o pela
variação percentual do CDI.
O Grupo calculou as variações nos valores contabilizados dos instrumentos financeiros com risco
cambial em três cenários distintos, considerando a possível variação do dólar Ptax. O Grupo utilizou
na construção do cenário provável o dólar futuro para cada vencimento dos seus instrumentos
financeiros, obtidos junto a BM&F Bovespa em 31 de dezembro de 2018.
O swap não possui custo inicial. A operação de swap está casada com as captações em moeda
estrangeira em termos de valor nocional, prazo e taxa de juros, sendo nulo seu efeito no vencimento.
O resultado de swap entre a ponta ativa (dólar) e a ponta passiva (CDI), está registrada no ativo ou
passivo, de acordo com a natureza do saldo.
O Grupo tem por política liquidar contratos de longo prazo somente no vencimento. O efeito líquido
demonstrado no quadro de análise sensibilidade em 31 de dezembro de 2018 é gerado pela diferença
na forma de mensuração dos instrumentos financeiros indexados a variação cambial. Enquanto os
empréstimos em moeda nacional são reconhecidos pelo seu custo amortizado, os empréstimos em
moeda estrangeira e os swaps se encontram reconhecidos pelo seu valor justo conforme
Deliberações 566 e 603 da CVM. Nas datas de vencimento dos empréstimos o seu custo amortizado
será igual ao seu valor justo anulando completamente o efeito de variações cambiais no caixa do
Grupo.
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O Grupo não efetua operações envolvendo instrumentos financeiros de risco ou que tenham caráter
especulativo.
Conforme demonstrado abaixo, em nenhum dos cenários, considerando o risco da oscilação do dólar,
o Grupo incorreria em perda contábil. Vide a seguir quadro demonstrativo:

Base de
Cálculo

DÓLAR

Consolidado
Cenário I Acréscimo de
25%

Cenário
Provável

Cenário II Acréscimo de
50%

Taxa câmbio em 31/12/2018 (a)

3,87

3,87

Taxa câmbio estimada para 31/12/2018 (a)

3,70

2,78

1,85

(125.376)

5.507

35.475

65.442

90.837

(3.990)

(25.702)

(47.414)

(34.539)

1.517

9.773

18.028

Empréstimo em moeda estrangeira
Swaps (Ponta ativa em moeda estrangeira)

(a)

e.

3,87

Fonte site do Banco Central do Brasil-taxas de câmbio e boletim focus.

Risco de Capital

O Grupo gerencia seu capital com o intuito de garantir que suas empresas continuem operando de
forma a proporcionar o máximo de retorno aos seus acionistas por meio da otimização de sua
estrutura de capital. A estrutura de capital do Grupo consiste em captação de recursos por meio de
novos empréstimos e investimentos de curto prazo.

27 Despesas operacionais
Controladora

Consolidado

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

-

-

(31.894)

(39.517)

(1)

-

(1)

-

(1.956)
(33.850)

(3.722)
(43.239)

Despesas c/funcionários e serviços terceiros

-

-

(199.247)

(225.403)

Despesas da Estrutura

-

-

(85.736)

(90.013)

-

-

(284.983)

(315.416)

Despesas gerais e administrativas
Despesas c/funcionários e serviços terceiros
Despesas da Estrutura

Despesas comerciais e marketing

Despesas logística e distribuição
Despesas c/funcionários e serviços terceiros

-

-

(1.404)

(4.188)

Despesas da Estrutura

-

-

(1.965)

(1.937)

-

(3.369)

(6.125)
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Despesas de Infraestrutura
Depesas de depreciação e amortização

-

-

(22.037)

(22.528)

-

-

(22.037)

(22.528)

Despesas de fechamento de lojas/reestruturação

-

-

(1.850)

(16.659)

Outras

-

-

6.888

(4.350)

-

-

5.038

(21.009)

PCE - Contas a receber

-

-

(60)

156

PCE - Outros contas a receber

-

-

1.385

-

-

-

1.325

156

(1)

-

(337.876)

(408.161)

Outras despesas / receita operacionais

Provisão p/ Perda crédito esperado

Despesas operacionais

28 Cobertura de seguros
O Grupo e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos
a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade.
Em 31 de dezembro de 2018, a cobertura de seguros estava distribuída da seguinte forma:
Limite
máximo de
indenização

Itens cobertos

Tipo de cobertura

Instalações, equipamentos e estoques
Lucros cessantes (despesas fixas, perda de lucro
líquido)

Incêndio/Raio/Explosão

346.127

Lucros Cessantes

132.762
478.889

29 Avais, fianças e garantias
O Grupo possuía, em 31 de dezembro de 2018, fiança no Banco Itaú, no montante de R$ 993 (R$
992 no exercício de 31 de dezembro de 2017), relacionadas às suas operações junto aos seus
fornecedores, cujas taxa média anual de contratação é de 4,00% do total das referidas operações e
são renovados anualmente.
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30 Compromissos por contratos de locações de Imóveis
Os pagamentos de locação são ajustados anualmente com base no IGP-M. O valor da despesa
reconhecida como despesa de aluguel no exercício findo em 31 de dezembro de 2018 totalizou R$
55.958 (R$ 59.859 no exercício de 31 de dezembro de 2017). Em 31 de dezembro de 2018, os
pagamentos de arrendamento futuro mínimo consolidados (em contratos não canceláveis) são os
seguintes:

Consolidado
Menos de um ano
De 1 a 5 anos

31.12.2018
52.335
209.340
261.675

351

Composição da Diretoria

Diretor Presidente
Sammy Birmarcker

Diretor Executivo e de Relações com Investidores
Maximiliano Guimarães Fischer

Contadora
Cátia Campos Victer Rodrigues
CRC-RJ 078.195/O-3
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DECLARAÇÃO DA DIRETORIA
Cristiano Alves da Silva, brasileiro, casado, auditor, portador da Cédula de Identidade RG n°
096519790, inscrito no inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob o n° 026.917.217-36, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na
Barra da Tijuca, CEP 22775-003, Lívio Barboza Silva, brasileiro, casado, farmacêutico,
portador da Cédula de Identidade RG n° 4291166, inscrito no CPF/ME sob o n° 946.577.77149, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na
Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003,
Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n°
07.023.989-2, inscrito no CPF/ME sob o n° 810.719.737-20, residente e domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N,
Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003, Maximiliano Guimarães Fischer, brasileiro,
casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade n° 04.162.998, inscrito no
CPF/ME sob n° 795.465.107-00, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
com endereço comercial na Avenida Ayrton Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da
Tijuca, CEP 22775-003, doravante denominados simplesmente “Declarantes”, respectivamente,
na qualidade de Diretor de Auditoria, Diretor sem designação específica e representantes da
d1000 Varejo Farma Participações S.A., sociedade anônima com sede na Avenida Ayrton
Senna, n° 2150, Bloco N, Sala 306, na Barra da Tijuca, CEP 22775-003, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob nº
12.108.897/0001-50, doravante denominada “Companhia”, declaram, nos termos dos incisos V
e VI do artigo 25 da Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 480”) que: (i) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no
parecer dos auditores independentes; e (ii) reviram, discutiram e concordam com as
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2018 e 2017.
Rio de Janeiro, 3 de março de 2020.
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ANEXO K – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA
INSTRUÇÃO CVM 480
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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Sammy Birmarcker

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Marcus Vinicius P. H. Santos

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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KPMG Auditores Independentes
57.755.217/0022-53
10/04/2015
Os auditores independentes prestaram serviços relacionados à auditoria e revisão trimestral (i) de nossas demonstrações
financeiras consolidadas relativas aos exercícios sociais de 2017, 2018 e 2019 e (ii) de nossas informações trimestrais
consolidadas referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2020, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais, de auditoria, com finalidade de emitir um parecer ou relatório de revisão trimestral dos auditores
independentes, conforme o caso, sobre referidas demonstrações financeiras.
A remuneração dos auditores independentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi igual ao montante
de R$202.080,00 referente aos trabalhos realizados no referido exercício.
Não aplicável
Não aplicável

Nome/Razão social

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

01/01/2020
01/03/2015

Juliana Ribeiro de Oliveira

Marcelo Luiz Ferreira

Nome responsável técnico

013.623.017-28

090.473.077-80
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Rua do Passeio 38, Setor 2, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021-290,
Telefone (21) 22079400, Fax (21) 22079000, e-mail: mlferreira@kpmg.com.br

Rua do Passeio 38, Setor 2, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 20021-290,
Telefone (21) 22079400, Fax (21) 22079000, e-mail: jroliveira@kpmg.com.br

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

385-9

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV
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675.473.168
0,680000
-0,009315
-0,01

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-6.294.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

85.949.000,00

282.839.000,00

1.197.977.000,00

459.755.000,00

Últ. Inf. Contábil (31/03/2020)

Resultado Bruto

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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-0,01

-0,011084

0,690000

675.473.168

-7.487.000,00

341.940.000,00

1.132.211,00

1.095.643.000,00

466.049.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,00

0,003999

0,730000

670.473.168

2.681.000,00

347.423.000,00

1.161.068,00

1.014.890,00

491.570.000,00

Exercício social (31/12/2018)

PÁGINA: 6 de 346

-0,20

-0,200000

0,720000

355.765.811

-72.327.000,00

369.419.000,00

1.143.299,00

1.006.304,00

257.269.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV


$VHJXLUDVSULQFLSDLVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVXWLOL]DGDVSRUQRVVD&RPSDQKLD


D
YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$(%,7'$/70H0DUJHP(%,7'$

2(%,7'$VLJODHPLQJOrVSDUDEarnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization HP
SRUWXJXrV/$-,'$±OXFURDQWHVGRVMXURVLPSRVWRVVREUHDUHQGDLQFOXLQGRFRQWULEXLomRVRFLDO
VREUHROXFUROtTXLGRGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSRUQRVVD
&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR&901GHGHRXWXEURGH ,QVWUXomR
&90 &RQVLVWHQROXFURRXSUHMXt]ROtTXLGRGRH[HUFtFLRRXSHUtRGRHPTXHVWmRDFUHVFLGRV
SHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRH
SHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

2(%,7'$/70VLJQLILFDR(%,7'$GD&RPSDQKLDSDUDRVGR]HPHVHVPDLVUHFHQWHVHQFHUUDGRV
FRQWHPSODQGRR(%,7'$GRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURLQFOXLQGRR(%,7'$GR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHH[FOXLQGRR(%,7'$GRSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGH

$0DUJHP(%,7'$FRQVLVWHQRUHVXOWDGRGDGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD1RVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHR(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$IRUDP
GH5PLOK}HVH5PLOK}HVHH5PLOK}HVHUHVSHFWLYDPHQWH
(PGHPDUoRGHHR(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$IRUDPGH5PLOK}HVH
H5PLOK}HVHUHVSHFWLYDPHQWH1RSHUtRGRGHGR]HPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
R(%,7'$/70IRLGH5PLOK}HV

(%,7'$$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGR/70H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

$ QRVVD &RPSDQKLD FDOFXOD D PHGLomR QmR FRQWiELO GH (%,7'$ $MXVWDGR H 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGRSDUDSRVVLELOLWDUXPDFRPSDUDomRDGHTXDGDHQWUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV1yVFDOFXODPRVR
(%,7'$$MXVWDGRDSDUWLUGR(%,7'$FRPRGHILQLGRDFLPDFRPRVVHJXLQWHVDMXVWHV

L SDUDRWULPHVWUHILQGRHPGHPDUoRGHIRLHIHWXDGRRDMXVWHGHDUUHQGDPHQWRLPSDFWDGR
SHODHQWUDGDHPYLJRUGR,)56QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

LL  SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  GHVFRQVLGHUDQGR RV HIHLWRV
GHFRUUHQWHVGDHQWUDGDHPYLJRUGD,)56(VWDDOWHUDomRQDQRUPDJHURXXPLPSDFWRSRVLWLYRQR
(%,7'$GHFRUUHQWHGDGHSUHFLDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHGRMXURVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
FRQIRUPHGHWDOKDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHH

LLL SDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDGLFLRQDPRVRPRQWDQWHGH5
PLOKmRDR(%,7'$HSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDGLFLRQDPRVR
PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV DR (%,7'$ DPERV DMXVWHV UHIHUHQWHV D GHVSHVDV UHODFLRQDGDV DR
IHFKDPHQWRGHORMDVHUHHVWUXWXUDomR

$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$$MXVWDGR/70VLJQLILFDR(%,7'$$MXVWDGRGD&RPSDQKLDSDUDRVGR]H
PHVHVPDLVUHFHQWHVHQFHUUDGRVFRQWHPSODQGRR(%,7'$$MXVWDGRGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURLQFOXLQGRR(%,7'$$MXVWDGRGRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
HH[FOXLQGRR(%,7'$$MXVWDGRGRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
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&RQVLGHUDQGR RV DMXVWHV DQWHULRUPHQWH GHVFULWRV QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH
GH]HPEURGHHRQRVVR(%,7'$$MXVWDGRHDQRVVD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRIRL
GH5PLOK}HVH5PLOK}HVHHPLOKmRHUHVSHFWLYDPHQWH1R
SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  H  QRVVR (%,7'$$MXVWDGR H D QRVVD
0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR IRUDP GH 5 PLOK}HV H  H 5 PLOK}HV H 
UHVSHFWLYDPHQWH1RSHUtRGRGHGR]HPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHR(%,7'$$MXVWDGR
/70IRLGH5PLOK}HV

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$QRVVD'tYLGD%UXWDFRUUHVSRQGHDRVQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHJLVWUDGRVQRQRVVR
SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH (P  GH GH]HPEUR GH  QRVVD 'tYLGD %UXWD WRWDOL]RX
5 PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH (PGHPDUoRGHHDQRVVD'tYLGD%UXWDWRWDOL]RX5PLOK}HV
H5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH

1RVVD'tYLGD/tTXLGDpFDOFXODGDSHODVRPDGRVQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHJLVWUDGRVQR
SDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGHGX]LGRVGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVFRPRFDL[DHHTXLYDOHQWHGH
FDL[DHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH 5
PLOK}HVH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH (PGHPDUoR
GHDQRVVD'tYLGD/tTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HV

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$/70H'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR/70

8WLOL]DPRV R tQGLFH ³'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ /70´ H ³'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ $MXVWDGR /70
FRPRIRUPDGHFDOFXODUQRVVRSRWHQFLDOGHKRQUDUQRVVDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV

(P  GH PDUoR GH  D QRVVD 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ /70 IRL GH [ H D QRVVD 'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR/70IRLGH[

(PGHGH]HPEURGHDQRVVD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$IRLGH[ [H[HPGH
GH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH 

(PGHGH]HPEURGHDQRVVD'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGRIRLGH[ [H[
HPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH 
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E

FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRQFLOLDomRHQWUHR(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRHROXFUR SUHMXt]R 
OtTXLGRGLYXOJDGRHPQRVVDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
GH PDUoR GH  H  H HP QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

$%&
3HUtRGRGH
GR]HPHVHV
ILQGRHP




$
3HUtRGRGH
WUrVPHVHV
ILQGRHP

HP5PLO 

%
3HUtRGRGH
WUrVPHVHV
ILQGRHP








([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH
HP5PLO 



&

























































/XFUR3UHMXt]R
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
'HVSHVDVGH'HSUHFLDomRH
$PRUWL]DomR
(%,7'$
'HVSHVDVGHIHFKDPHQWRGH
ORMDVUHHVWUXWXUDomR

$UUHQGDPHQWR
(%,7'$$MXVWDGR
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$











































0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR


[
[










[
[


[
[


[
[

$MXVWHSDUDILQVGHFRPSDUDomRHPIXQomRGDDSOLFDomRGD1RUPD&3& 5 ,)56HPYLJRUDSDUWLUGH
GHMDQHLURGH






$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDFRQFLOLDomRHQWUHD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDDSUHVHQWDGDHPQRVVDV
LQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHH
HPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH


(PSUpVWLPRVH
)LQDQFLDPHQWRV 3DVVLYRV
&LUFXODQWH 
(PSUpVWLPRVH
)LQDQFLDPHQWRV 3DVVLYRV1mR
&LUFXODQWH 
'tYLGD%UXWD
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
$WLYR&LUFXODQWH 
 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
$WLYR1mR&LUFXODQWH 
'tYLGD/tTXLGD

(PGH
PDUoRGH

HP5PLO

(PGHGH]HPEURGH


























































HP5PLO 
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F

PRWLYR SHOR TXDO VH HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D FRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD


(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

2(%,7'$R(%,7'$/70R(%,7'$$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR/70VmRXWLOL]DGRVFRPR
PHGLGDVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDODGRWDGDVSRUQRVVDDGPLQLVWUDomRSRLVDFUHGLWDVHTXHpXPD
PHGLGDDGHTXDGDSDUDDIHULURGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD$FUHGLWDPRVTXHR(%,7'$
R(%,7'$/70R(%,7'$$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR/70IXQFLRQDPFRPRIHUUDPHQWDV
FRPSDUDWLYDVVLJQLILFDWLYDVSDUDPHQVXUDUSHULRGLFDPHQWHRQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHSDUD
HPEDVDU GHWHUPLQDGDV GHFLV}HV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD 3RU FRQWD GLVVR HVVHV tQGLFHV VmR
XWLOL]DGRVWDPEpPFRPRPHWDGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRDOJXQVLQYHVWLGRUHVDJrQFLDVGH³rating´
HDQDOLVWDVILQDQFHLURVRVXWLOL]DPFRPRXPLQGLFDGRUGHQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
$GLFLRQDOPHQWHXWLOL]DPRVR(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRSRUHQWHQGHUPRV
TXHRVDMXVWHVGHVWDVPHGLo}HVSURSLFLDPXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomRGHQRVVRUHVXOWDGR
GXUDQWHRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

2(%,7'$R(%,7'$/70R(%,7'$$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR/70D0DUJHP(%,7'$
HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDVGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  QHP FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR 
International Financial Reporting Standard ,)56 HPLWLGDVSHOR International Accounting Standard
Board ,$6% 2(%,7'$R(%,7'$/70R(%,7'$$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR/70D
0DUJHP(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVLVRODGDPHQWHRXFRPR
VXEVWLWXWRVGRUHVXOWDGROtTXLGRRXRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOQmRPHGHRIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]RX
FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GD GtYLGD GH QRVVD &RPSDQKLD PDV IXQFLRQDP FRPR LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKRHFRQ{PLFRJHUDOTXHQmRVmRDIHWDGRVSRUIOXWXDo}HVGHWD[DVGHMXURVDOWHUDo}HVGD
FDUJDWULEXWiULDGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDORXGRVQtYHLVGHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomR
HDPRUWL]DomR2(%,7'$R(%,7'$/70R(%,7'$$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR/70D
0DUJHP (%,7'$ H 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR DSUHVHQWDP OLPLWDo}HV TXH SUHMXGLFDP D VXD
XWLOL]DomRFRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHHPIXQomRGHGHVFRQVLGHUDUDVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV LPSRVWRV H GHVSHVDV H UHFHLWDV TXH DIHWDUDP
SRQWXDOPHQWH QRVVRV QHJyFLRV TXH SRU VXD YH] DIHWDP QRVVRV OXFURV 2 (%,7'$ R (%,7'$
$MXVWDGRD0DUJHP(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRGLYXOJDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHP
QmR VHU FRPSDUiYHLV DR (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR j 0DUJHP (%,7'$ H j 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGRGLYXOJDGRVSRURXWUDVVRFLHGDGHV

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$FUHGLWDPRVTXHRFiOFXORGD'tYLGD/tTXLGDpXPDPHGLGDTXHpDPSODPHQWHXWLOL]DGDQRPHUFDGR
ILQDQFHLURHIRUQHFHLQIRUPDo}HVLPSRUWDQWHVVREUHRQRVVRHQGLYLGDPHQWRILQDQFHLUR(QWHQGHPRV
TXHDPHGLomRGD'tYLGD/tTXLGDp~WLOQDDYDOLDomRGRJUDXGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUDHPUHODomR
DRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGDQRVVD&RPSDQKLD1mRH[LVWHXPDGHILQLomRSDGUmRSDUDPHGLUD
'tYLGD/tTXLGDHDQRVVDGHILQLomRSRGHVHUGLIHUHQWHGRTXHpXWLOL]DGRSRURXWUDVFRPSDQKLDV$
'tYLGDQmRpXPDPHGLGDGHHQGLYLGDPHQWRGHDFRUGRFRPR%5*$$3RX,)56RXXPDPHGLGDGH
QRVVRIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDDWHQGHUDQRVVDGtYLGD
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV

$GLFLRQDOPHQWH jV Do}HV GHVFULWDV QD QRWD H[SOLFDWLYD  GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV
UHODWLYDVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHGDQGRFRQWLQXLGDGHjVDo}HVSDUD
PLQLPL]DU R LPSDFWR QDV ,QIRUPDo}HV WULPHVWUDLV D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DQWHFLSRX R
ODQoDPHQWRGDSODWDIRUPDHFRPPHUFHSDUDR7ULPHVWUHGHHDGHULXD03UHODWLYDj
UHGXomRGHMRUQDGDGHWUDEDOKRFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUVXDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHFRQWULEXLU
SDUDDSURWHomRGHVHXVUHVXOWDGRVHJHUDomRGHFDL[D

1DTXLQ]HQDGHPDUoRGHDQRVVDDGPLQLVWUDomRIHFKRXWHPSRUDULDPHQWHSRUREULJDomRGDV
PHGLGDVGHLVRODPHQWRLPSRVWDVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGR  GDV
QRVVDVDWXDLVORMDVORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJDVTXDLVFRPHoDUDPDVHUUHDEHUWDVQRV~OWLPRVGLDV
GHPDLR9DOHUHVVDOWDUTXHQRVPHVHVGHDEULOHPDLRGHHPFRPSDUDomRDRPHVPRSHUtRGRGR
DQRDQWHULRUQDPHVPDEDVHFRPSDUDWLYDWLYHPRVXPDTXHGDPpGLDGHDSUR[LPDGDPHQWHHP
QRVVDVYHQGDV

9DOHUHVVDOWDUTXHGHVGHRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVORMDVDPDLRULDGDVTXDLVORFDOL]DGDVHP
VKRSSLQJV IHFKDGRV HP UD]mR GH Do}HV JRYHUQDPHQWDLV LPSOHPHQWDGDV WHPRV DGRWDGR PHGLGDV
SUHYHQWLYDVSDUDPLQLPL]DURVHIHLWRVGDSDQGHPLD'HQWUHHVWDVPHGLGDVHVWmRLQFOXLQGRPDVQmR
VHOLPLWDQGRDUHGXomRGHGHVSHVDV±DGRomRGD03GHUHGXomRGHMRUQDGDGHWUDEDOKRUHGXomR
GRVDOXJXHLVGDVORMDVIHFKDGDVUHGXomRGHGHVSHVDVGHFRUSRUDWLYDV±DUHGXomRGRFDSLWDOGHJLUR
SDUDDGHTXDomRDRQRYRQtYHOGHYHQGDVDOpPGRDXPHQWRGDVYHQGDVDWUDYpVGRQRVVRVLVWHPDGH
call centerdelivery TXH DWLQJLX  DWXDOPHQWH VHQGR WUrV YH]HV PDLRU QD FRPSDUDomR FRP R
SHUtRGRSUHSDQGHPLDDQWHULRUD0DUFR$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHHVVDVPHGLGDV
HQRVVDSRVLomRILQDQFHLUDDWXDOVmRDGHTXDGDVSDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGHQRVVDVREULJDo}HVGH
ORQJRHFXUWRSUD]RV

$OpP GDV LQIRUPDo}HV PHQFLRQDGDV DFLPD QmR KRXYH HYHQWRV VXEVHTXHQWHV GLYXOJDGRV QD
GHPRQVWUDomRILQDQFHLUDUHODWLYDDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomR GRVUHVXOWDGRV






5HJUDV VREUH D 6HJXQGRD/HLGH 6HJXQGR D /HL GDV 6HJXQGR D /HL GDV
UHWHQomR
GH GH GH]HPEUR GH  6RFLHGDGHV SRU $o}HV H R 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H R
OXFURV
FRQIRUPHDOWHUDGD /HLGDV (VWDWXWR 6RFLDO GH QRVVD (VWDWXWR 6RFLDO GH QRVVD
6RFLHGDGHVSRU$o}HV HR &RPSDQKLD R OXFUR OtTXLGR &RPSDQKLD R OXFUR OtTXLGR
(VWDWXWR 6RFLDO GH QRVVD VHUi DSXUDGR PHGLDQWH VHUi DSXUDGR PHGLDQWH
&RPSDQKLD R OXFUR OtTXLGR GHGXomR GR UHVXOWDGR GR GHGXomR GR UHVXOWDGR GR
VHUi DSXUDGR PHGLDQWH H[HUFtFLR GRV SUHMXt]RV H[HUFtFLR GRV SUHMXt]RV
GHGXomR GR UHVXOWDGR GR DFXPXODGRV GH H[HUFtFLRV DFXPXODGRV GH H[HUFtFLRV
H[HUFtFLR GRV SUHMXt]RV DQWHULRUHV VH KRXYHU  H GH DQWHULRUHV VH KRXYHU  H GH
DFXPXODGRV GH H[HUFtFLRV TXDOTXHU SURYLVmR GH TXDOTXHU
SURYLVmR GH
DQWHULRUHV VH KRXYHU  H GH LPSRVWR GH UHQGD H LPSRVWR GH UHQGD H
TXDOTXHU SURYLVmR GH FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R
LPSRVWR GH UHQGD H OXFUR 'R OXFUR OtTXLGR GR OXFUR 'R OXFUR OtTXLGR GR
FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R H[HUFtFLR

VHUmR H[HUFtFLR

VHUmR
OXFUR 'R OXFUR OtTXLGR GR GHVWLQDGRV
SDUD
D GHVWLQDGRV
SDUD
D
H[HUFtFLR

VHUmR FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD
GHVWLQDGRV
SDUD
D /HJDO DWp R OLPLWH OHJDO /HJDO DWp R OLPLWH OHJDO
FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD DSOLFiYHO
$SyV
D DSOLFiYHO
$SyV
D
/HJDO DWp R OLPLWH OHJDO FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD
DSOLFiYHO
$SyV
D /HJDO R OXFUR TXH /HJDO R OXFUR TXH
FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD UHPDQHVFHU DMXVWDGR SHOD UHPDQHVFHU DMXVWDGR SHOD
/HJDO R OXFUR TXH FRQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUD FRQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUD
UHPDQHVFHU DMXVWDGR SHOD FRQWLQJrQFLDVHDUHVSHFWLYD FRQWLQJrQFLDVHDUHVSHFWLYD
FRQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUD UHYHUVmRVHIRURFDVRVHUi UHYHUVmRVHIRURFDVRVHUi
FRQWLQJrQFLDVHDUHVSHFWLYD GLVWULEXtGR QD VHJXLQWH GLVWULEXtGR QD VHJXLQWH
UHYHUVmRVHIRURFDVRVHUi RUGHP L QRPtQLPR RUGHP L QRPtQLPR
GLVWULEXtGR QD VHJXLQWH VHUmR GHVWLQDGRV SDUD R VHUmR GHVWLQDGRV SDUD R
RUGHP L QRPtQLPR SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR
VHUmR GHVWLQDGRV SDUD R REULJDWyULR GHYLGR DRV REULJDWyULR GHYLGR DRV
SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR DFLRQLVWDV RTXDOSRGHUiVHU DFLRQLVWDV RTXDOSRGHUiVHU
REULJDWyULR GHYLGR DRV OLPLWDGR DR PRQWDQWH GR OLPLWDGR DR PRQWDQWH GR
DFLRQLVWDV RTXDOSRGHUiVHU OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR
OLPLWDGR DR PRQWDQWH GR TXH WLYHU VLGR UHDOL]DGR TXH WLYHU VLGR UHDOL]DGR
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR GHVGH TXH D GLIHUHQoD VHMD GHVGH TXH D GLIHUHQoD VHMD
TXH WLYHU VLGR UHDOL]DGR UHJLVWUDGD FRPR UHVHUYD GH UHJLVWUDGD FRPR UHVHUYD GH
GHVGH TXH D GLIHUHQoD VHMD OXFURVDUHDOL]DU H LL XPD OXFURVDUHDOL]DU H LL XPD
UHJLVWUDGD FRPR UHVHUYD GH SDUFHODQmRLQIHULRUDH SDUFHODQmRLQIHULRUDH
OXFURVDUHDOL]DU H LL XPD QmRVXSHULRUDGROXFUR QmRVXSHULRUDGROXFUR
SDUFHODQmRLQIHULRUDH OtTXLGRUHPDQHVFHQWHSDUDD OtTXLGRUHPDQHVFHQWHSDUDD
QmRVXSHULRUDGROXFUR FRQVWLWXLomRGH5HVHUYDSDUD FRQVWLWXLomRGH5HVHUYDSDUD
OtTXLGRUHPDQHVFHQWHSDUDD ,QYHVWLPHQWRV
UHVHUYD ,QYHVWLPHQWRV
UHVHUYD
FRQVWLWXLomRGH5HVHUYDSDUD HVWDWXWiULDFXMDILQDOLGDGHp HVWDWXWiULDFXMDILQDOLGDGHp
,QYHVWLPHQWRV
UHVHUYD ILQDQFLDU D H[SDQVmR GDV ILQDQFLDU D H[SDQVmR GDV
HVWDWXWiULDFXMDILQDOLGDGHp QRVVDV DWLYLGDGHV HRX GDV QRVVDV DWLYLGDGHV HRX GDV
ILQDQFLDU D H[SDQVmR GDV DWLYLGDGHV
GH
QRVVDV DWLYLGDGHV
GH
QRVVDV
QRVVDV DWLYLGDGHV HRX GDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV
DWLYLGDGHV
GH
QRVVDV LQFOXVLYH
DWUDYpV
GD LQFOXVLYH
DWUDYpV
GD
FRQWURODGDV H FROLJDGDV VXEVFULomR GH DXPHQWRV GH VXEVFULomR GH DXPHQWRV GH
LQFOXVLYH
DWUDYpV
GD FDSLWDO RX D FULDomR GH FDSLWDO RX D FULDomR GH
VXEVFULomR GH DXPHQWRV GH QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV 2 QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV 2
FDSLWDO RX D FULDomR GH PRQWDQWHDFXPXODGRDWtWXOR PRQWDQWHDFXPXODGRDWtWXOR
QRYRV HPSUHHQGLPHQWRV 2 GH
5HVHUYD
SDUD GH
5HVHUYD
SDUD
PRQWDQWHDFXPXODGRDWtWXOR ,QYHVWLPHQWRV QmR SRGHUi ,QYHVWLPHQWRV QmR SRGHUi
GH
5HVHUYD
SDUD H[FHGHU D  GR QRVVR H[FHGHU D  GR QRVVR
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9DORUHV
UHWHQo}HV
OXFURV

,QYHVWLPHQWRV QmR SRGHUi FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR 2 FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR 2
H[FHGHU D  GR QRVVR VDOGR GR OXFUR OtTXLGR VDOGR GR OXFUR OtTXLGR
FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR 2 DMXVWDGR VH KRXYHU WHUi D DMXVWDGR VH KRXYHU WHUi D
VDOGR GR OXFUR OtTXLGR GHVWLQDomR TXH OKH IRU GHVWLQDomR TXH OKH IRU
DMXVWDGR VH KRXYHU WHUi D DWULEXtGD SHOD $VVHPEOHLD DWULEXtGD SHOD $VVHPEOHLD
GHVWLQDomR TXH OKH IRU *HUDO
*HUDO
DWULEXtGD SHOD $VVHPEOHLD
*HUDO
GDV 7HQGRHPYLVWDTXHDQRVVD (PGHPDUoRGHIRL 7HQGRHPYLVWDTXHDQRVVD
GH &RPSDQKLD DSXURX SUHMXt]R UHDOL]DGD DVVHPEOHLD JHUDO &RPSDQKLD DSXURX SUHMXt]R
OtTXLGRGH5PLOK}HV RUGLQiULD TXH DSURYRX OtTXLGR GH 5 
QRH[HUFtFLRVRFLDOGH DEVRUomR OXFUR OtTXLGR GR PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
QmRIRLUHDOL]DGDUHWHQomRGH H[HUFtFLR QR YDORU GH 5 GH  QmR IRL UHDOL]DGD
OXFURV
PLOK}HVHPUD]mRGR UHWHQomRGHOXFURV
SUHMXt]RDFXPXODGR

3HUFHQWXDLV HP
UHODomR
DRV
OXFURV
WRWDLV
GHFODUDGRV

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO 1R
H[HUFtFLR
VRFLDO 1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH HQFHUUDGR HP  GH HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  QmR GH]HPEUR GH  QmR GH]HPEUR GH  QmR
IRUDP UHDOL]DGDV UHWHQo}HV IRUDP UHDOL]DGDV UHWHQo}HV IRUDP UHDOL]DGDV UHWHQo}HV
GHOXFURV
GHOXFURV
GHOXFURV
5HJUDV VREUH D 'HVWLQDPRV
DQXDOPHQWH 'HVWLQDPRV
DQXDOPHQWH 'HVWLQDPRV
DQXDOPHQWH
GLVWULEXLomR GH SHOR PHQRV  GR OXFUR SHOR PHQRV  GR OXFUR SHOR PHQRV  GR OXFUR
GLYLGHQGRV
OtTXLGR DMXVWDGR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR OXFUR
OtTXLGR DSyV D UHWHQomR OtTXLGR DSyV D UHWHQomR OtTXLGR DSyV D UHWHQomR
PtQLPD REULJDWyULD H PtQLPD REULJDWyULD H PtQLPD REULJDWyULD
H
HYHQWXDLV
UHWHQo}HV HYHQWXDLV
UHWHQo}HV HYHQWXDLV
UHWHQo}HV
DGLFLRQDLV 
SDUD
D DGLFLRQDLV 
SDUD
D DGLFLRQDLV 
SDUD
D
GLVWULEXLomRGHUHPXQHUDomR GLVWULEXLomRGHUHPXQHUDomR GLVWULEXLomRGHUHPXQHUDomR
DRV DFLRQLVWDV QD IRUPD GH DRV DFLRQLVWDV QD IRUPD GH DRV DFLRQLVWDV QD IRUPD GH
GLYLGHQGRVVDOYRGHVWLQDomR GLYLGHQGRVVDOYRGHVWLQDomR GLYLGHQGRVVDOYRGHVWLQDomR
GLYHUVD GHWHUPLQDGD SHOD GLYHUVD GHWHUPLQDGD SHOD GLYHUVD GHWHUPLQDGD SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOQRVFDVRV $VVHPEOHLD*HUDOQRVFDVRV $VVHPEOHLD*HUDOQRVFDVRV
SHUPLWLGRV
/HL
GDV SHUPLWLGRV
/HL
GDV
/HL
GDV SHUPLWLGRV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV 3RU 6RFLHGDGHV SRU $o}HV 3RU 6RFLHGDGHV SRU $o}HV 3RU
SURSRVWDGDQRVVD'LUHWRULD SURSRVWDGDQRVVD'LUHWRULD SURSRVWDGDQRVVD'LUHWRULD
DSURYDGD
SHOR
QRVVR DSURYDGD
SHOR
QRVVR DSURYDGD
SHOR
QRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DG
UHIHUHQGXP
GD DG
UHIHUHQGXP
GD DG
UHIHUHQGXP
GD
$VVHPEOHLD
*HUDO $VVHPEOHLD
*HUDO $VVHPEOHLD
*HUDO
SRGHUHPRVSDJDURXFUHGLWDU SRGHUHPRVSDJDURXFUHGLWDU SRGHUHPRVSDJDURXFUHGLWDU
MXURVDRVQRVVRVDFLRQLVWDVD MXURVDRVQRVVRVDFLRQLVWDVD MXURVDRVQRVVRVDFLRQLVWDVD
WtWXOR GH UHPXQHUDomR GR WtWXOR GH UHPXQHUDomR GR WtWXOR GH UHPXQHUDomR GR
FDSLWDOSUySULR$VHYHQWXDLV FDSLWDOSUySULR$VHYHQWXDLV FDSLWDOSUySULR$VHYHQWXDLV
LPSRUWkQFLDV
DVVLP LPSRUWkQFLDV
DVVLP LPSRUWkQFLDV
DVVLP
GHVHPEROVDGDV SRGHUmR VHU GHVHPEROVDGDV SRGHUmR VHU GHVHPEROVDGDV SRGHUmR VHU
LPSXWDGDV DR YDORU GR LPSXWDGDV DR YDORU GR LPSXWDGDV DR YDORU GR
GLYLGHQGR
REULJDWyULR GLYLGHQGR
REULJDWyULR GLYLGHQGR
REULJDWyULR
SUHYLVWR HP QRVVR (VWDWXWR SUHYLVWR HP QRVVR (VWDWXWR SUHYLVWR HP QRVVR (VWDWXWR
6RFLDO VHQGR DVVHJXUDGR 6RFLDO VHQGR DVVHJXUDGR 6RFLDO VHQGR DVVHJXUDGR
DRV DFLRQLVWDV R SDJDPHQWR DRV DFLRQLVWDV R SDJDPHQWR DRV DFLRQLVWDV R SDJDPHQWR
GR
HYHQWXDO
VDOGR GR
HYHQWXDO
VDOGR GR
HYHQWXDO
VDOGR
UHPDQHVFHQWH2SDJDPHQWR UHPDQHVFHQWH2SDJDPHQWR UHPDQHVFHQWH2SDJDPHQWR
HIHWLYR GRV MXURV VREUH HIHWLYR GRV MXURV VREUH HIHWLYR GRV MXURV VREUH
FDSLWDO SUySULR GDUVHi SRU FDSLWDO SUySULR GDUVHi SRU FDSLWDO SUySULR GDUVHi SRU
GHOLEHUDomRGR &RQVHOKR GH GHOLEHUDomRGR &RQVHOKR GH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR QR FXUVR GR $GPLQLVWUDomR QR FXUVR GR $GPLQLVWUDomR QR FXUVR GR
H[HUFtFLR VRFLDO RX QR H[HUFtFLR VRFLDO RX QR H[HUFtFLR VRFLDO RX QR
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3HULRGLFLGDGH
GDV GLVWULEXLo}HV
GHGLYLGHQGRV

(YHQWXDLV
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomRRXSRU
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHO
j
&RPSDQKLD SRU
FRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV
6H D &RPSDQKLD
SRVVXL
XPD
SROtWLFD
GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR

H[HUFtFLR VHJXLQWH 1RVVR H[HUFtFLR VHJXLQWH 1RVVR H[HUFtFLR VHJXLQWH 1RVVR
(VWDWXWR 6RFLDO WDPEpP (VWDWXWR 6RFLDO WDPEpP (VWDWXWR 6RFLDO WDPEpP
DXWRUL]D D GLVWULEXLomR R DXWRUL]D D GLVWULEXLomR R DXWRUL]D D GLVWULEXLomR R
OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV
VHPHVWUDLV WULPHVWUDLV RX VHPHVWUDLV WULPHVWUDLV RX VHPHVWUDLV WULPHVWUDLV RX
HP
SUD]RV
PHQRUHV HP
SUD]RV
PHQRUHV HP
SUD]RV
PHQRUHV
SRGHQGR VHU GHFODUDGRV SRGHQGR VHU GHFODUDGRV SRGHQGR VHU GHFODUDGRV
GLYLGHQGRVLQWHUFDODUHVFRP GLYLGHQGRVLQWHUFDODUHVFRP GLYLGHQGRVLQWHUFDODUHVFRP
EDVH QHVVHV EDODQoRV SRU EDVH QHVVHV EDODQoRV SRU EDVH QHVVHV EDODQoRV SRU
GHFLVmR GR QRVVR &RQVHOKR GHFLVmR GR QRVVR &RQVHOKR GHFLVmR GR QRVVR &RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR
DG GH
$GPLQLVWUDomR
DG GH
$GPLQLVWUDomR
DG
UHIHUHQGXP GD $VVHPEOHLD UHIHUHQGXP GD $VVHPEOHLD UHIHUHQGXP GD $VVHPEOHLD
*HUDO
*HUDO
*HUDO
$
GLVWULEXLomR
GH $
GLVWULEXLomR
GH $
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV FRQIRUPH R GLYLGHQGRV FRQIRUPH R GLYLGHQGRV FRQIRUPH R
QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO p QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO p QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO p
UHDOL]DGD
DQXDOPHQWH UHDOL]DGD
DQXDOPHQWH UHDOL]DGD
DQXDOPHQWH
3RGHPRV QR HQWDQWR 3RGHPRV QR HQWDQWR 3RGHPRV QR HQWDQWR
PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR
QRVVR
&RQVHOKR
GH QRVVR
&RQVHOKR
GH QRVVR
&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR L  OHYDQWDU $GPLQLVWUDomR L  OHYDQWDU $GPLQLVWUDomR L  OHYDQWDU
EDODQoRV
VHPHVWUDLV EDODQoRV
VHPHVWUDLV EDODQoRV
VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLV RX GH SHUtRGRV WULPHVWUDLV RX GH SHUtRGRV WULPHVWUDLV RX GH SHUtRGRV
PHQRUHV
H
GHFODUDU PHQRUHV
H
GHFODUDU PHQRUHV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH
FDSLWDO SUySULR GRV OXFURV FDSLWDO SUySULR GRV OXFURV FDSLWDO SUySULR GRV OXFURV
YHULILFDGRV
HP
WDLV YHULILFDGRV
HP
WDLV YHULILFDGRVHPWDLVEDODQoRV
EDODQoRV RX LL  GHFODUDU EDODQoRV RX LL  GHFODUDU RX LL  GHFODUDU GLYLGHQGRV
GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH RX MXURV VREUH FDSLWDO
FDSLWDO
SUySULR FDSLWDO
SUySULR SUySULR LQWHUPHGLiULRV j
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH FRQWD GH OXFURV DFXPXODGRV
OXFURV DFXPXODGRV RX GH OXFURV DFXPXODGRV RX GH RX GH UHVHUYDV GH OXFURV
UHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV UHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV H[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX DQXDORXVHPHVWUDO
VHPHVWUDO
VHPHVWUDO
(P  GH GH]HPEUR GH (P  GH GH]HPEUR GH (P  GH GH]HPEUR GH
 QmR SRVVXtDPRV  QmR SRVVXtDPRV  QmR SRVVXtDPRV
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV H[FHWR SHOR GLYLGHQGRV H[FHWR SHOR GLYLGHQGRV H[FHWR SHOR
GLVSRVWR L  QD /HL GDV GLVSRVWR L  QD /HL GDV GLVSRVWR L  QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH LL  6RFLHGDGHVSRU$o}HVH LL  6RFLHGDGHVSRU$o}HV H LL 
HPQRVVR(VWDWXWR6RFLDO HPQRVVR(VWDWXWR6RFLDO HPQRVVR(VWDWXWR6RFLDO

(P  GH GH]HPEUR GH (P  GH GH]HPEUR GH (P  GH GH]HPEUR GH
 QmR SRVVXtDPRV XPD  QmR SRVVXtDPRV XPD  QmR SRVVXtDPRV XPD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
DSURYDGD
DSURYDGD

380
PÁGINA: 14 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomR GDWD
GD DSURYDomR H
FDVR
D
&RPSDQKLD
GLYXOJXH
D
SROtWLFDORFDLVQD
UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHV
RQGH
R
GRFXPHQWR SRGH
VHUDFHVVDGR
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

-1,368990

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

-6.294.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

Montante

0,00

Pagamento dividendo

0,00

0,00

-1,606445

0,000000

-7.486.820,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

03/03/2020

2.681.000,00

0,00

0,545395

0,000000

2.681.000,00

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00

PÁGINA: 16 de 346

Pagamento dividendo

0,00

0,00

-28,113375

0,000000

-72.327.000,00

Exercício social 31/12/2017
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRV
DQWHULRUHV


1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR KRXYH GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO
SUySULRjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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738.222.000,00
629.594.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

31/03/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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1,35091804

1,60568564

PÁGINA: 18 de 346

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

183.480.001,18

117.904.534,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.575.466,53

0,00

0,00

Inferior a um ano

81.329.998,82

57.533.915,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.796.083,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

264.810.000,00

175.438.450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

89.371.550,00

0,00

0,00

Total

Tipo de Garantia

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Real

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Garantia Flutuante

Quirografárias

Quirografárias

Tipo de Obrigação

Financiamento

Títulos de dívida

Empréstimo

Financiamento

Empréstimo

Títulos de dívida

Financiamento

Títulos de dívida

Exercício social (31/12/2019)
Outras garantias ou
privilégios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inferior a um ano

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

Versão : 1
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O valor total dos Empréstimos indicados na tabela acima é líquido de instrumentos financeiros, os quais totalizaram R$54,169 mil em 31 de março de 2020. Para mais informações sobre a composição de nossa
Dívida Bruta, vide item 3.2 deste Formulário de Referência. Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, não possuíamos financiamentos e títulos de dívida com garantia real, flutuante ou quirografária,
bem como não possuíamos empréstimos com garantia flutuante.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (31/03/2020)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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Quirografárias
129.123.000,00

129.123.000,00
85.001.000,00

85.001.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

214.124.000,00

214.124.000,00

Versão : 1
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Em 31 de dezembro de 2019, não possuíamos financiamentos e títulos de dívida com garantia real flutuante ou quirografária, bem como não possuíamos empréstimos com garantia real ou flutuante. O valor total dos
Empréstimos indicados na tabela acima é líquido de instrumentos financeiros, os quais totalizaram R$ 4,575 mil em 31 de dezembro de 2019. Para mais informações sobre a composição de nossa Dívida Bruta, vide
item 3.2 deste Formulário de Referência. Adicionalmente, na data deste Formulário de Referência, não possuíamos financiamentos e títulos de dívida com garantia real, flutuante ou quirografária, bem como não
possuíamos empréstimos com garantia flutuante.

Observação

Total

Empréstimo
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3.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

±)DWRUHVGH5LVFR


2LQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRHQYROYHDH[SRVLomRDGHWHUPLQDGRVULVFRV
$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHQRVVDHPLVVmRRV
SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R H DV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV2VQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[R
GH FDL[D OLTXLGH] QHJyFLRV IXWXURV H RV GH QRVVDV FRQWURODGDV SRGHUmR VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD
DGYHUVD SRU TXDOTXHU GRV IDWRUHV GH ULVFR GHVFULWRV D VHJXLU 2 SUHoR GH PHUFDGR GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGH
ULVFR FDVR HP TXH QRVVRV LQYHVWLGRUHV SRGHUmR SHUGHU SDUWH RX DWp PHVPR D WRWDOLGDGH GH VHX
LQYHVWLPHQWR2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRDTXHOHVTXHFRQKHFHPRVHDFUHGLWDPRVTXHQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH

3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUi
FDXVDURXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´³LPSDFWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDQyV
RXH[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[D
OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV H QRV GH QRVVDV FRQWURODGDV  EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV
PRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR([SUHVV}HVVLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHYHP
VHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR

(PERUDKDMDXPDVXEGLYLVmRGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXH
HVWHMDPHPGHWHUPLQDGDVHomRSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV


DUHODFLRQDGRVDQyV

O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a exemplo da pandemia declarada
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do novo coronavírus
(COVID-19), provocou e continuará provocando um efeito adverso em nossas operações, inclusive
paralisando integral ou parcialmente as nossas operações. A extensão da pandemia do COVID-19,
a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios (quer
do ponto de vista micro, quer do ponto de vista macroeconômico) depende de desenvolvimentos
futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso
relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e,
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
6XUWRV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR QDV QRVVDV RSHUDo}HV
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXV
DSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUH
DIWRVD SHOR YtUXV +1 LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  D VtQGURPH
UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP
GHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoRGH
D2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXDSDQGHPLDGR&29,'GRHQoDFDXVDGD
SHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWRSHOD206
GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUH
DVSHVVRDV

$ GHFODUDomR GD SDQGHPLD GR &29,' SHOD 206 GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU
SDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGRHP
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PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdownUHVWULo}HVjV
YLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLD
GHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGRGDVORFDOLGDGHVHPTXHSRVVXtPRVORMDVVHJXLUDP
HVVDV SURYLGrQFLDV DGRWDQGR PHGLGDV SDUD LPSHGLU RX UHWDUGDU D SURSDJDomR GD GRHQoD FRPR
UHVWULomRjFLUFXODomRHRLVRODPHQWRVRFLDOTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRGHshoppingsiUHDVGH
JUDQGHFLUFXODomRSDUTXHVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV$OpPGLVVRHVVDVPHGLGDVLQIOXHQFLDUDPR
FRPSRUWDPHQWRGDSRSXODomRHPJHUDOUHVXOWDQGRQDDFHQWXDGDTXHGDRXDWpPHVPRQDSDUDOLVDomR
GDVDWLYLGDGHVGHFRPSDQKLDVGHGLYHUVRVVHWRUHV(PPDUoRGHQRVVDDGPLQLVWUDomRIHFKRX
WHPSRUDULDPHQWHSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRGDVQRVVDVDWXDLVORMDVDVTXDLVFRPHoDUDPDVHU
UHDEHUWDVQRV~OWLPRVGLDVGHPDLRVHQGRTXHHPGHMXQKRGHGDVQRVVDVORMDVIHFKDGDV
MiKDYLDPUHWRPDGRVXDVRSHUDo}HV1mRSRGHPRVJDUDQWLUVHRXTXDQGRDVORMDVTXHSHUPDQHFHP
IHFKDGDVVHUmRUHDEHUWDV$GLFLRQDOPHQWHQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDVORMDVTXHYROWDUDPDRSHUDU
QmRVHUmRQRYDPHQWHIHFKDGDVHPUD]mRGRVXUWRGR&29,'QHPTXHQmRVHUHPRVREULJDGRVD
DGRWDUPHGLGDVDGLFLRQDLVHPUD]mRGDPHQFLRQDGDSDQGHPLDRXTXHRIOX[RGHSHVVRDVQRVVKRSSLQJV
HHPRXWURVORFDLVHPTXHWHPRVORMDVUHWRUQDUiHRXTXDQGRUHWRUQDUiDRVSDWDPDUHVSUp&29,'

1mRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHHYHQWRVFRPSDUiYHLVTXHSRVVDPQRVIRUQHFHUXPDRULHQWDomRTXDQWR
DRHIHLWRGDGLVVHPLQDomRGR&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDOHFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDO
GRVXUWRGR&29,'pDOWDPHQWHLQFHUWR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRLPSDFWRGR&29,'HPQRVVD
RSHUDomRYLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$LQGDRVHIHLWRVSURYRFDGRVSHOD
SDQGHPLDLPSDFWDUDPDGYHUVDPHQWHHPPDLRUJUDXDVQRVVDVRSHUDo}HVQRVPHVHVGHDEULOPDLRH
MXQKRGHRXVHMDPHVHVUHODFLRQDGRVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH3RUHVVDUD]mRRVLPSDFWRV
ILQDQFHLURVGDSDQGHPLDGR&29,'DLQGDQmRHVWmRGHYLGDPHQWHGLPHQVLRQDGRVQHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD YLVWR TXH QyV DLQGD QmR SUHSDUDPRV QRVVDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV
UHIHUHQWHV DR VHJXQGR WULPHVWUH GH  1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR p SRVVtYHO
DVVHJXUDU D H[WHQVmR GRV LPSDFWRV GR &29,' WDPSRXFR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH QmR KDYHUi
LQFHUWH]DV PDWHULDLV QD FDSDFLGDGH GD QRVVD &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR QRVVRV QHJyFLRV
&RQWXGRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHTXHRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'FRQWLQXDPHSRGHUmR
FRQWLQXDU DIHWDQGR QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
OLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D

$GLFLRQDOPHQWH XPD UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO QRWDGDPHQWH QR %UDVLO
LQFOXLQGRDXPHQWRGRGHVHPSUHJRTXHSRGHUHVXOWDUHPPHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOWDQWRGXUDQWHD
SDQGHPLDGR&29,'TXDQWRGHSRLVTXHRVXUWRGLPLQXLUWHPSRWHQFLDOSDUDFRQWLQXDUGLPLQXLQGR
D GHPDQGD SHORV QRVVRV SURGXWRV &RPR UHVXOWDGR D SDQGHPLD SURYRFDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV
SRGHUi FRQWLQXDU D DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D$FUHGLWDPRVDLQGDTXHDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLD
GHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVLQFOXLQGRGHQWUH
RXWURVDGXUDomRHDGLVWULEXLomRJHRJUiILFDGRVXUWRVXDJUDYLGDGHDVDo}HVSDUDFRQWHURYtUXVRX
WUDWDUVHXLPSDFWRHFRPTXHUDSLGH]HDWpTXHSRQWRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHRSHUDFLRQDLVXVXDLV
SRGHPVHUUHWRPDGDV$SyVDGLPLQXLomRGRVXUWRGR&29,'QyVLQFOXLQGRQRVVDVFRQWURODGDV
H VRFLHGDGHV DGTXLULGDV SRGHPRV FRQWLQXDU D WHU LPSDFWRV PDWHULDOPHQWH DGYHUVRV HP QRVVRV
QHJyFLRV FRPR UHVXOWDGR GR LPSDFWR HFRQ{PLFR QDFLRQDO H JOREDO LQFOXLQGR TXDOTXHU UHFHVVmR
GHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDRXDXPHQWRQRVQtYHLVGHGHVHPSUHJRQR%UDVLOTXHRFRUUHXRXSRVVDYLUD
RFRUUHU

1mR FRQVHJXLPRV JDUDQWLU TXH RXWURV VXUWRV UHJLRQDLV HRX JOREDLV QmR DFRQWHFHUmR ( FDVR
DFRQWHoDPQmRFRQVHJXLPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHWRPDUDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVSDUD
LPSHGLU XP LPSDFWR QHJDWLYR QRV QRVVRV QHJyFLRV GH GLPHQVmR LJXDO RX DWp VXSHULRU DR LPSDFWR
SURYRFDGRSHODSDQGHPLDGR&29,'

4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDSRSXODomRRXTXHGHPDQGHSROtWLFDV
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S~EOLFDVGHUHVWULomRjFLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQRV
QRVVRVQHJyFLRVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD6XUWRVGHGRHQoDVWDPEpPSRGHPLPSRVVLELOLWDU
TXH QRVVRV IXQFLRQiULRV VH GLULMDP jV QRVVDV LQVWDODo}HV LQFOXLQGR SRU SUHYHQomR RX SRU
FRQWDPLQDomRHPODUJDHVFDODGHQRVVRVFRODERUDGRUHV RTXHSUHMXGLFDULDRUHJXODUGHVHQYROYLPHQWR
GRVQRVVRVQHJyFLRV
As nossas atividades estão concentradas no mercado de varejo farmacêutico no Brasil, um setor
altamente competitivo. Um aumento material da concorrência nos mercados em que operamos por
meio do surgimento de novos concorrentes ou da expansão dos concorrentes atuais poderá
prejudicar nossa participação de mercado e exercer pressão para redução dos nossos preços,
ocasionando a redução da nossa margem de lucro.

$V QRVVDV DWLYLGDGHV HVWmR FRQFHQWUDGDV QR PHUFDGR GH YDUHMR IDUPDFrXWLFR QR %UDVLO XP VHWRU
DOWDPHQWHFRPSHWLWLYR&RQFRUUHPRVFRPUHGHVGHGURJDULDVQDFLRQDLVUHJLRQDLVHORFDLVGURJDULDV
LQGHSHQGHQWHVVHUYLoRVGHYHQGDSRUWHOHIRQHHPSUHVDVGHYHQGDGLUHWDIDUPiFLDVGHPDQLSXODomR
IRUQHFHGRUHV GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV H GH EHOH]D SHOD ,QWHUQHW H GHPDLV YDUHMLVWDV WDLV FRPR
VXSHUPHUFDGRVSHUIXPDULDVHORMDVGHFRQYHQLrQFLD$GHPDLVQRYRVYDUHMLVWDVSRGHUmRLQJUHVVDUQR
PHUFDGRHPTXHDWXDPRVHWDPEpPVHWRUQDUQRVVRVFRQFRUUHQWHV

$FRQFRUUrQFLDpFDUDFWHUL]DGDSRUGLYHUVRVIDWRUHVWDLVFRPRYDULHGDGHGHSURGXWRVSURSDJDQGD
IRUPDVGHFRPHUFLDOL]DomRSUHoRTXDOLGDGHVHUYLoRVORFDOL]DomRIRUoDGDPDUFDHGLVSRQLELOLGDGH
GHFUpGLWR&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHDQWHFLSDUSUHYHUHQRVDGDSWDUjVSUHIHUrQFLDVGRVQRVVRV
FOLHQWHVSRGHUHPRVSHUGHUUHFHLWDVHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRSDUDQRVVRVFRQFRUUHQWHV8PDXPHQWR
PDWHULDO GD FRQFRUUrQFLD QRV PHUFDGRV HP TXH RSHUDPRV SRU PHLR GR VXUJLPHQWR GH QRYRV
FRQFRUUHQWHVRXGDH[SDQVmRGRVFRQFRUUHQWHVDWXDLVSRGHUiSUHMXGLFDUQRVVDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR
HH[HUFHUSUHVVmRSDUDUHGXomRGRVQRVVRVSUHoRVRFDVLRQDQGRDUHGXomRGDQRVVDPDUJHPGHOXFUR

Podemos não ser capazes de implementar nossa estratégia de crescimento orgânico. A falha em
implementar a nossa estratégia de crescimento orgânico poderá nos afetar negativamente.

1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRHVWiEDVHDGDQDDEHUWXUDGHQRYDVORMDV(PGHGH]HPEUR
GH   H  R Q~PHUR GH ORMDV DWLYDV ILQDO GR SHUtRGR  IRL GH   H  1RVVD
FDSDFLGDGHGHDEULUQRYDVORMDVGHSHQGHGHLQ~PHURVIDWRUHVTXHHVWmRIRUDGHQRVVRFRQWUROHWDLV
FRPR GLVSRQLELOLGDGH GH PDWHULDLV H HVWUXWXUD D SUHoRV DFHVVtYHLV WHFQRORJLD GLVSRQtYHO H
GLVSRQLELOLGDGHGHPmRGHREUDHGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'$OpPGLVVRSRGHPRV
QRVGHSDUDUFRPGLILFXOGDGHVHPHQFRQWUDUORFDLVDGHTXDGRVSDUDDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVRXRV
ORFDLV GLVSRQtYHLV SRGHUmR HVWDU DFHVVtYHLV D SUHoRV PDLRUHV GR TXH HVWDPRV GLVSRVWRV D SDJDU
LPSRVVLELOLWDQGRDDEHUWXUDGDVQRYDVORMDV

$GLFLRQDOPHQWHDDEHUWXUDGHQRYDVORMDVWDPEpPLUiH[LJLUDPDQXWHQomRGHQtYHLVGHHVWRTXHGH
SURGXWRVFRPFXVWRVDFHLWiYHLVGHPRGRDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGDVQRYDVORMDVHDFRQWUDWDomRR
WUHLQDPHQWRHDPDQXWHQomRGHIXQFLRQiULRVHVSHFLDOL]DGRVHVSHFLDOPHQWHRVIDUPDFrXWLFRVJHUHQWHV
HDWHQGHQWHV

'HYLGRDRVIDWRUHVDFLPDHDRXWURVIDWRUHVORMDVQRYDVRXDEHUWDVUHFHQWHPHQWHSRGHPQmRDOFDQoDU
RQtYHOGHUHFHLWDHOXFUDWLYLGDGHHPFRPSDUDomRDRDSUHVHQWDGRSRUQRVVDVORMDVPDLVDQWLJDVQR
WHPSRHVWLPDGRSRUQyV

3RGHPRVVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHVHKRXYHUIDOKDHPDEULUHRSHUDUQRYDVORMDVRXVHIDOKDUPRVDR
LPSOHPHQWDU D QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR QR WHPSR H GH PRGR DGHTXDGR EHP FRPR VH QmR
DGPLQLVWUDUPRVHILFLHQWHPHQWHQRVVRQHJyFLRSDUDPDQWHURQRVVRFUHVFLPHQWRRUJkQLFR

A nossa controladora, Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. ("Profarma"),
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distribuidora de medicamentos, cosméticos e outros produtos farmacêuticos foi responsável pela
distribuição de cerca de 93% dos produtos adquiridos por nós (levando-se em conta o valor de todas
as compras efetuadas por nós no mencionado exercício social). Dessa forma, somos dependentes
da capacidade de fornecimento da Profarma e qualquer acontecimento relevante que afete a
capacidade da Profarma em honrar com as obrigações assumidas conosco poderá prejudicar o
abastecimento de nossas drogarias, afetando a nossa capacidade de comercializar produtos e, por
consequência, as nossas operações

$GTXLULPRVRVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVGHGXDVPDQHLUDV L DWUDYpVGHQRVVDFRQWURODGRUD
3URIDUPD TXH RV GLVWULEXL SDUD QyV SRU PHLR GH VHX VHJPHQWR 'LVWULEXLomR H LL  MXQWR D RXWURV
IRUQHFHGRUHVQmRSHUWHQFHQWHVDRQRVVRJUXSRHFRQ{PLFR1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHFHUFDGHGRYDORUGDVFRPSUDVUHDOL]DGDVSHODVQRVVDVUHGHVGHYDUHMRIRUDP
DGTXLULGRVGHQRVVDFRQWURODGRUD

'HVVDIRUPDTXDOTXHUDFRQWHFLPHQWRUHOHYDQWHTXHDIHWHDFDSDFLGDGHGD3URIDUPDHPKRQUDUFRP
DVREULJDo}HVDVVXPLGDVFRQRVFRSRGHUiSUHMXGLFDURDEDVWHFLPHQWRGHQRVVDVGURJDULDVDIHWDQGRD
QRVVDFDSDFLGDGHGHFRPHUFLDOL]DUSURGXWRVHSRUFRQVHTXrQFLDDVQRVVDVRSHUDo}HV$LQGDFDVRD
3URIDUPD HQWUH HP IDOrQFLD VHUHPRV REULJDGRV D FRQWUDWDU FRP RXWUR IRUQHFHGRU GH SURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV H SRGHUHPRV WHU GLILFXOGDGHV HP HQFRQWUDU RX DLQGD QmR FRQVHJXLU HQFRQWUDU
FRQGLo}HVGHSUHoRHSDJDPHQWRVLPLODUHVjVTXHDWXDOPHQWHFRQWDWDPRVFRPD3URIDUPD

$LQGD GHSHQGHPRV GR UHFHELPHQWR GH SURGXWRV DGTXLULGRV GH WRGRV RV QRVVRV IRUQHFHGRUHV
SULQFLSDOPHQWHD3URIDUPDHPXPSUD]RFHUWRHGHQWURGHGHWHUPLQDGRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHTXH
VmRLPSRVWRVSRUQRVVRVFOLHQWHVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHHSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD
6DQLWiULD ³$19,6$´  (YHQWXDLV DWUDVRV QR UHFHELPHQWR GRV SURGXWRV DGTXLULGRV LQFOXVLYH HP
UD]mRGHUHVWULo}HVLPSRVWDVGHYLGRjGLVVHPLQDomRSDQGrPLFDGHTXDOTXHUYtUXVSRGHPRFDVLRQDU
GHVDEDVWHFLPHQWRGHQRVVDVORMDVRTXHFRQVHTXHQWHPHQWHSRGHDIHWDUDVQRVVDVYHQGDVRQRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

Em 15 de julho de 2020 celebramos um contrato de fornecimento com a Profarma, no intuito de
formalizar a relação comercial já existente entre a nossa Companhia e a Profarma. No âmbito do
contrato de fornecimento, nós e as nossas controladas nos comprometemos a adquirir
exclusivamente da Profarma todos os produtos que comercializarmos e que sejam distribuídos pela
Profarma, sujeito à observância, pela Profarma, de determinadas condições comerciais, conforme
estabelecidas no contrato
(PGHMXOKRGHFHOHEUDPRVXP&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR&RP$EHUWXUDGH/LQKDGH&UpGLWR
FRP D 3URIDUPD H DV VRFLHGDGHV RSHUDFLRQDLV TXH FRQWURODPRV &RQWURODGDV H ³&RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWR´ UHVSHFWLYDPHQWH  SRU PHLR GR TXDO QyV H DV QRVVDV &RQWURODGDV QRV REULJDPRV D
DGTXLULU H[FOXVLYDPHQWH GD 3URIDUPD WRGRV RV SURGXWRV TXH FRPHUFLDOL]DUPRV H TXH VHMDP
GLVWULEXtGRV SHOD 3URIDUPD GHVGH TXH REVHUYDGDV SHOD 3URIDUPD D FRQFHVVmR GH GHWHUPLQDGDV
FRQGLo}HVFRPHUFLDLVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGDVQR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRHGHVFULWDVQRLWHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $ HILFiFLD GR &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR HVWi FRQGLFLRQDGD j
UHDOL]DomRGDQRVVDRRIHUWDS~EOLFDLQFLDOGHDo}HV2&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRYLJRUDUiSHORSUD]R
GH GH] DQRVFRQWDGRDSDUWLUGDGDWDGHVXDDVVLQDWXUDDXWRPDWLFDPHQWHUHQRYDGRSRUSHUtRGRV
VXFHVVLYRVGH GR]H PHVHVFDVRQmRKDMDPDQLIHVWDomRHPFRQWUiULRSRUTXDLVTXHUGHVXDVSDUWHV

'HVVD IRUPD DLQGD TXH WHQKDPRV QRV HVIRUoDGR SDUD FRQVHJXLU FRQGLo}HV FRPHUFLDLV IDYRUiYHLV
LQFOXLQGRSUHoRHSUD]RSDUDSDJDPHQWR QRkPELWRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRVHUHPRVREULJDGRV
D FRPSUDU GHWHUPLQDGRV SURGXWRV GD 3URIDUPD DLQGD TXH HVVHV SURGXWRV VHMDP RIHUWDGRV HP
FRQGLo}HV PDLV IDYRUiYHLV LQFOXLQGR FRQGLo}HV GH SUHoR HRX SUD]R GH SDJDPHQWR  SRU RXWUR
IRUQHFHGRU&DVRHVVDVLWXDomRVHMDFRQILJXUDGDSHUGHUHPRVSRGHUGHFRPSHWLWLYLGDGHHPUHODomR
DRV QRVVRV FRQFRUUHQWHV R TXH SRGHUi DIHWDU DV QRVVDV YHQGDV QHJyFLRV UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H
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FRQGLomRILQDQFHLUD

$GLFLRQDOPHQWH QmR FRQVHJXLPRV JDUDQWLU TXH DV FRQGLo}HV FRPHUFLDLV DFRUGDGDV QR kPELWR GR
&RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR VHUmR PDQWLGDV QR IXWXUR $OpP GLVVR QmR FRQVHJXLPRV JDUDQWLU TXH D
3URIDUPDKRQUDUiWRGRVRVWHUPRVGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR$H[LVWrQFLDGHHYHQWXDLVFRQGLo}HV
FRPHUFLDLVPHQRVYDQWDMRVDVSDUDQyVQRIXWXURHRXDHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGD3URIDUPDHPKRQUDU
RVWHUPRVGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRSRGHUmRSURYRFDUXPLPSDFWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV

Nossas lojas são sensíveis à capacidade de renovação dos contratos de locação atualmente vigentes
e à capacidade de identificar e negociar contratos de locação de novos pontos comerciais.

1mRSRVVXtPRVLPyYHLVSUySULRVSDUDQRVVDVORMDV0DQWHPRVFRQWUDWRVGHORFDomRFRPHUFLDOSDUD
WRGDV DV QRVVDV ORMDV $GLFLRQDOPHQWH XPD SDUFHOD PtQLPD GH QRVVRV FRQWUDWRV GH ORFDomR HVWmR
YLJHQWHVSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRRTXHSRVVLELOLWDTXHRVUHIHULGRVFRQWUDWRVVHMDPUHVFLQGLGRVD
TXDOTXHUWHPSRSRUTXDOTXHUGDVSDUWHVPHGLDQWHQRWLILFDomRHQYLDGDFRPGLDVGHDQWHFHGrQFLD
&DVRRVORFDGRUHVGRVLPyYHLVVXMHLWRVDWDLVFRQWUDWRVGHORFDomRRSWHPSHODUHVFLVmRGRFRQWUDWR
WHUHPRVTXHEXVFDUQRYRVLPyYHLVSDUDLQVWDODUQRVVDVORMDVRTXHSRGHULDDFDUUHWDUDLQWHUUXSomRGDV
DWLYLGDGHVGHDOJXPDVGHQRVVDVORMDVHFXVWRVGHWUDQVLomR

$GLFLRQDOPHQWH FDVR FRQVLJDPRV ORFDU QRYRV HVSDoRV H R YDORU GH DOXJXHO GHVWHV LPyYHLV VHMD
VXSHULRUDRYDORUDQWHULRUPHQWHSDJRRXHVWHMDPHPiUHDVTXHQmRDSUHVHQWDPDPHVPDYLVLELOLGDGH
TXHDVORFDOL]Do}HVDWXDLVDUHQWDELOLGDGHGHQRVVDVORMDVSRGHUiVHUUHGX]LGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
HGHIRUPDUHOHYDQWHQRVVDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV

(P UHODomR DRV FRQWUDWRV YLJHQWHV SRU SUD]R GHWHUPLQDGR QRVVD &RPSDQKLD H RV SURSULHWiULRV GH
DOJXQVGHVWHVLPyYHLVSRGHPQmRFKHJDUDDFRUGRVHPUHODomRjUHQRYDomRGRVSUD]RVORFDWtFLRV
1HVVHVFHQiULRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomREUDVLOHLUDSRGHPRVH[LJLUMXGLFLDOPHQWHDUHQRYDomRGH
FRQWUDWRGHORFDomRFRPSUD]RGHWHUPLQDGRHVXSHULRUDDQRVSRUXPSUD]RDGLFLRQDOGHDQRV
GHVGH TXH LQJUHVVH FRP D DomR MXGLFLDO FRPSHWHQWH FRP QR PtQLPR  PHVHV GH DQWHFHGrQFLD HP
UHODomRjGDWDGHWpUPLQRGRFRQWUDWRHHVWHMDH[SORUDQGRRVHXFRPpUFLRQRPHVPRUDPRSHORSUD]R
PtQLPR H LQLQWHUUXSWR GH  DQRV $ OHJLVODomR DSOLFiYHO WDPEpP SUHYr TXH R ORFDGRU QmR HVWDUi
REULJDGRDUHQRYDURFRQWUDWRVH L SRUGHWHUPLQDomRGR3RGHU3~EOLFRWLYHUTXHUHDOL]DUQRLPyYHO
REUDVTXHLPSRUWHPQDVXDUDGLFDOWUDQVIRUPDomRRXSDUDPRGLILFDo}HVGHWDOQDWXUH]DTXHDXPHQWH
R YDORU GR QHJyFLR RX GD SURSULHGDGH LL  R LPyYHO YLHU D VHU XWLOL]DGR SRU HOH SUySULR RX SDUD
WUDQVIHUrQFLDGHIXQGRGHFRPpUFLRH[LVWHQWHKiPDLVGHDQRVHQGRGHWHQWRUGDPDLRULDGRFDSLWDO
RORFDGRUVHXF{QMXJHDVFHQGHQWHRXGHVFHQGHQWH

8PD SDUFHOD PtQLPD GRV QRVVRV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR VDWLVID] RV UHTXLVLWRV OHJDLV SDUD R
DMXL]DPHQWRGHDomRUHQRYDWyULD'HVVDIRUPDDQRVVD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHUHQRYDU
FRPSXOVRULDPHQWHUHIHULGDSDUFHODPtQLPDGRVFRQWUDWRVGHORFDomRGHVXDVORMDVVHQmRHQWUDUHP
DFRUGRFRPRORFDGRURXHPUHODomRDRVGHPDLVFRQWUDWRVGHORFDomRSRUSUD]RGHWHUPLQDGRVHQmR
DSUHVHQWDUDDomRUHQRYDWyULDQRSUD]ROHJDOHQmRVDWLVID]HURVGHPDLVUHTXLVLWRVOHJDLV$SHUGDGH
TXDOTXHU XP GH QRVVRV SRQWRV GH YHQGD HVWUDWpJLFRV SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUD

$LQGD QRV FDVRV HP TXH RV FRQWUDWRV GH ORFDomR QmR FRQWLYHUHP FOiXVXOD GH YLJrQFLD HRX QmR
HVWLYHUHPGHYLGDPHQWHUHJLVWUDGRVHDYHUEDGRVMXQWRDRVFDUWyULRVGHUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWHV
H QD KLSyWHVH GH RV UHVSHFWLYRV SURSULHWiULRV GHFLGLUHP YHQGHU D WHUFHLURV RV LPyYHLV GXUDQWH D
YLJrQFLD GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR D QRVVD &RPSDQKLD QmR SRGHUi RSRU DRV FRPSUDGRUHV D
PDQXWHQomRGDYLJrQFLDGHVHXVFRQWUDWRVEHPFRPRQmRWHUiRGLUHLWRGHDGMXGLFDUMXGLFLDOPHQWHR
LPyYHOQRFDVRGRFRPSUDGRUDOLHQiORDWHUFHLURVHQmRUHVSHLWDUQRVVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD1HVVH
FDVR RV FRPSUDGRUHV QmR HVWDULDP OHJDOPHQWH YLQFXODGRV DRV WHUPRV GR FRQWUDWR GH ORFDomR H
SRGHULDPUHTXHUHUDGHVRFXSDomRGRLPyYHO1mRFRVWXPDPRVDYHUEDUHUHJLVWUDURVFRQWUDWRVQDV
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PDWUtFXODVGRVQRVVRVLPyYHLVORFDGRVGHIRUPDDJDUDQWLUDPDQXWHQomRGDYLJrQFLDGRFRQWUDWRDWp
RVHXWpUPLQRHRGLUHLWRGHDGMXGLFDUMXGLFLDOPHQWHRLPyYHOFDVRRSURSULHWiULRYHQKDDDOLHQiORD
WHUFHLURV

'HVVDIRUPDFDVR L RVFRQWUDWRVGHORFDomRYLJHQWHVVHMDPDQWHFLSDGDPHQWHYHQFLGRVRX LL QmR
VHMDSRVVtYHOUHQRYDURVFRQWUDWRVGHDOXJXHOGHQRVVDVDWXDLVORMDVRX LLL HYHQWXDLVFRPSUDGRUHV
UHTXHLUDP D GHVRFXSDomR GRV LPyYHLV SRU QmR HVWDUHP YLQFXODGRV OHJDOPHQWH DRV WHUPRV GRV
FRQWUDWRVGHORFDomRRX LY DUHQRYDomRLPSOLFDUHPFRQGLo}HVGHVIDYRUiYHLVDRVQRVVRVQHJyFLRV
SRGHUHPRVVHUREULJDGRVDIHFKDUORMDVRXDOWHUDUDORFDOL]DomRGDVQRVVDVORMDVRTXHSRUFRQVHJXLQWH
SRGHUiDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDDVQRVVDVDWLYLGDGHV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHREWHUHPRVr[LWRQD
UHQRYDomR GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR YLJHQWHV $GLFLRQDOPHQWH R UHDMXVWH GRV DOXJXHLV D YDORU GH
PHUFDGRSRGHUiUHVXOWDUHPLPSDFWRVQmRHVSHUDGRVHPQRVVRVFXVWRVRSHUDFLRQDLV

Parte das nossas lojas possuem previsão da necessidade de anuência prévia e expressa dos
locadores no caso de mudança do nosso controle societário.

$GLFLRQDOPHQWH XPD SDUWH GRV FRQWUDWRV GH ORFDomR GDV QRVVDV ORMDV SRVVXHP D SUHYLVmR GD
QHFHVVLGDGH GH DQXrQFLD SUpYLD H H[SUHVVD GRV ORFDGRUHV QR FDVR GH PXGDQoD GR QRVVR FRQWUROH
VRFLHWiULRHGHLQFLGrQFLDGHWD[DVTXHYDULDPGHDFRUGRFRPFDGDFRQWUDWR&DVRQmRREWHQKDPRVD
DQXrQFLDGRVORFDGRUHVHQmRSDJXHPRVDWD[DHVWDEHOHFLGDSRUHOHVRVFRQWUDWRVGHORFDomRSRGHUmR
VHUUHVFLQGLGRVSRGHQGRLQIOXHQFLDUQHJDWLYDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HVHRVQRVVRVUHVXOWDGRV

Certos riscos são inerentes à atividade farmacêutica e nossa cobertura de seguro pode não cobrir
suficientemente os danos sofridos por nós. As perdas não cobertas pelos seguros contratados por
nós podem resultar em prejuízos, o que poderá nos afetar adversamente.

1RVVDV ORMDV HVWmR H[SRVWDV D FHUWRV ULVFRV LQHUHQWHV j YHQGD GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV H GHPDLV
SURGXWRVUHODFLRQDGRVjVD~GHEHPFRPRDHYHQWXDLVSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVIDUPDFrXWLFRV$GHPDLV
HUURV QD FRPHUFLDOL]DomR GH WDLV SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV H QD SUHVWDomR GH VHUYLoRV IDUPDFrXWLFRV
SRGHUmR DFDUUHWDU VpULDV OHV}HV RX PRUWH 5HFODPDo}HV GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRGHP VHU
DSUHVHQWDGDVFRQWUDQyVQRWRFDQWHDTXDOTXHUGRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVRXGHRXWUDQDWXUH]DTXH
YHQGHPRVHVHUYLoRVTXHSUHVWDPRVHSRGHUHPRVILFDUREULJDGRVDVXVSHQGHURXLQWHUURPSHUQRVVDV
DWLYLGDGHVHDYHQGDGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVRXDSUHVWDomRGHGHWHUPLQDGRVVHUYLoRVRXDLQGDD
UHFROKHUSURGXWRVSRUQyVFRPHUFLDOL]DGRV

2OLPLWHGDQRVVDFREHUWXUDGHVHJXURSRGHUiQmRVHUDGHTXDGRSDUDQRVSURWHJHUGHUHFODPDo}HV
IXWXUDV RULXQGDV GH UHVSRQVDELOLGDGH GH SURGXWRV SRU QyV FRPHUFLDOL]DGRV RX VHUYLoRV SRU QyV
SUHVWDGRVHSRGHUHPRVQmRVHUFDSD]HVGHPDQWHUFREHUWXUDGHVHJXURFRPFRQGLo}HVDGHTXDGDVSDUD
HVVHVULVFRV

&DVRHYHQWXDLVDo}HVMXGLFLDLVUHIHUHQWHVjUHVSRQVDELOLGDGHSRUSURGXWRVSRUQyVFRPHUFLDOL]DGRV
UHVXOWHP HP VHQWHQoDV GHVIDYRUiYHLV j QRVVD &RPSDQKLD SRGHUHPRV LQFRUUHU HP GDQRV j QRVVD
UHSXWDomR H HP LQGHQL]Do}HV ILQDQFHLUDV TXH SRGHP QmR VHU FREHUWDV LQWHJUDOPHQWH SHORV QRVVRV
VHJXURVSRGHQGRDFDUUHWDUHIHLWRVDGYHUVRVVREUHQyV

$OpPGLVVRFHUWRVULVFRVQmRVmRJDUDQWLGRVSHODVDSyOLFHVGHVHJXURGDVVHJXUDGRUDVTXHFRQWUDWDPRV
WDLVFRPRULVFRVGHFRUUHQWHVGHJXHUUDWHUURULVPRFDVRIRUWXLWRHGHIRUoD PDLRULQWHUUXSomRGH
FHUWDVDWLYLGDGHVHIDOKDVKXPDQDV $GLFLRQDOPHQWHGHVDVWUHVQDWXUDLVFRQGLo}HVPHWHRUROyJLFDV
DGYHUVDV HRXWURVHYHQWRVSRGHP FDXVDUGDQRVGHWRGRWLSRLQFOXLQGRGDQRVDRPHLRDPELHQWHH
LQWHUUXSomR GH QRVVDV DWLYLGDGHV GHQWUH RXWURV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH DV DSyOLFHV GH VHJXUR
PDQWLGDV SRU QyV VHUmR DGHTXDGDV HRX VXILFLHQWHV HP WRGDV DV FLUFXQVWkQFLDV RX FRQWUD WRGRV RV
ULVFRV
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$LQGD D FREHUWXUD GH QRVVDV DSyOLFHV GH VHJXUR HVWi FRQGLFLRQDGD DR SDJDPHQWR GR UHVSHFWLYR
SUrPLR1RVVDIDOKDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHUiQRV
FRORFDUHPXPDVLWXDomRGHULVFRHPTXHRGDQRQmRHVWiVXMHLWRjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD$OpP
GLVVR QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUHPRV PDQWHU DSyOLFHV GH VHJXUR D WD[DV FRPHUFLDLV
UD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVRXFRP
FRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVVLPLODUHV7RGDVDVVLWXDo}HVGHVFULWDVDFLPDSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVR
SDUDQyV

Nós podemos ser afetados adversamente se nosso centro de distribuição sofrer danos materiais ou
for fechado.

2SHUDPRV DWUDYpV GH XP FHQWUR GH GLVWULEXLomR ORFDOL]DGR QR 'LVWULWR )HGHUDO 6H HVWH FHQWUR GH
GLVWULEXLomRVRIUHUTXDOTXHUGDQRVXEVWDQFLDOLQFOXLQGRGDQRVFDXVDGRVSRUGHVDVWUHVQDWXUDLVGDQRV
DPELHQWDLVIRJRRXHQFKHQWHRXVHQRVVDDWLYLGDGHGHGLVWULEXLomRIRUUHGX]LGDRXLQWHUURPSLGDSRU
FDXVDGHJUHYHVRXLQWHUUXSo}HVGXUDGRXUDVGHIRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFDRXHVFDVVH]GHGLHVHO
LQFOXVLYH HP UD]mR GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GR &29,' SRGHUHPRV LQFRUUHU HP DXPHQWR
VLJQLILFDWLYRGHFXVWRVHGHWHPSRPDLRUSDUDSURFHVVDPHQWRHGLVWULEXLomRGHQRVVRVSURGXWRVSDUD
DVQRVVDVORMDV7DLVHYHQWRVSRGHPRFDVLRQDUHPGHVDEDVWHFLPHQWRGHQRVVRFHQWURGHGLVWULEXLomR
UHVXOWDQGR HP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVD DWLYLGDGH LPSOLFDQGR HP SHUGD UHOHYDQWH GH YHQGDV H GH
UHVXOWDGR

Nosso nível de endividamento, capacidade de geração de caixa e gestão do fluxo de caixa pode
afetar de maneira adversa nossa capacidade de implementar com sucesso nosso plano estratégico
de crescimento, reagir a concorrência, a mudanças em nosso setor ou em nossas atividades, e pode
nos tornar mais vulneráveis a retrações em nossos negócios.
1RVVDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DHPPRPHQWRVGHUHWUDomRHFRQ{PLFDSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWH
DIHWDGDRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPDXPHQWRGHQRVVRHQGLYLGDPHQWR(PGHPDUoRGHRV
QRVVRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GH FXUWR H ORQJR SUD]RV  WRWDOL]DYDP 5 PLOK}HV
5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   H XP VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H
LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGH5PLOK}HVQDPHVPDGDWD 5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 2QRVVRQtYHOGHHQGLYLGDPHQWRHDJHVWmRGRIOX[RGHFDL[DSRGHUiUHVXOWDUHP

• OLPLWDomRGDQRVVDFDSDFLGDGHGHLPSOHPHQWDUFRPVXFHVVRRQRVVRSODQRHVWUDWpJLFRRXGH
QRVVRSRGHUGHUHDomRSDUDOLGDUFRPDFRPSHWLomRHRXPXGDQoDVHPQRVVRVHWRUGHDWXDomR
HRXQRVVRVQHJyFLRVH

• QRVGHL[DUPDLVYXOQHUiYHLVDUHWUDo}HVWDQWRQRYDUHMRTXDQWRQRVHJPHQWRGHGLVWULEXLomR
HIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRV

$LQGD FDVR R QRVVR IOX[R GH FDL[D RSHUDFLRQDO VHMD LQVXILFLHQWH SDUD DUFDU FRP DV REULJDo}HV GH
SULQFLSDOHMXURVGDQRVVDGtYLGDHVHSRUTXDOTXHUUD]mRKRXYHUGLILFXOGDGHSDUDDFHVVDURPHUFDGR
GH FDSLWDLV H RX UHDOL]DomR GH HYHQWXDLV FDSWDo}HV MXQWR DRV QRVVRV DWXDLV DFLRQLVWDV HRX QRYRV
LQYHVWLGRUHVDQRVVDFDSDFLGDGHGHFXPSULUQRVVDVREULJDo}HVGHSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVGR
QRVVRHQGLYLGDPHQWRSRGHVHUFRPSURPHWLGDRTXHSRGHUiLPSDFWDU L RDWHQGLPHQWRGRFURQRJUDPD
GHSDJDPHQWRGDQRVVDGtYLGDH LL RVQRVVRVUHVXOWDGRVHRFXPSULPHQWRGHQRVVRSODQRGHQHJyFLRV
HJHVWmR

Nosso resultado poderá ser afetado adversamente pela não obtenção ou renovação, em prazo
adequado, das licenças imobiliárias necessárias.
$RFXSDomRGHLPyYHLVRSHUDFLRQDLVSHODQRVVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjREWHQomRGHOLFHQoDVMXQWR
DRVyUJmRVPXQLFLSDLV DOYDUiGHOLFHQoDSDUDXVRHIXQFLRQDPHQWR HDRVGHSDUWDPHQWRVGHFRUSRV
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GH ERPEHLURV UHVSRQViYHLV QD IRUPD SUHYLVWD QD OHJLVODomR DSOLFiYHO DV TXDLV GHYHP VHU
WHPSHVWLYDPHQWHREWLGDVHUHQRYDGDVSRUQyVHRXSHORVORFDGRUHVGRVFRQWUDWRVHPTXHILJXUDPRV
FRPRORFDWiULRVVRESHQDGHDXWXDomRSHOD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOFRPSHWHQWH

1mRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHQmRVHUHPRVDXWXDGRVHRXDREWHQomRGHVVDVOLFHQoDVRFRUUHUiGHQWUR
GRFURQRJUDPDSUHYLVWRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVHFHQWURVGHGLVWULEXLomRLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLD
GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GR &29,' 1yV WDPEpP QmR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH DWXDOPHQWH
REWHPRVSDUDWRGDVDVORMDVHRXTXHREWHUHPRVQRIXWXURDUHQRYDomRGHVWDVOLFHQoDVVHPSUHHP
SUD]RVDGHTXDGRVRXTXHRVLPyYHLVKRMHHPIDVHGHREWHQomRRXUHQRYDomRGHWDLVOLFHQoDVLUmRGH
IDWRREWrODV

$IDOWDGHXPDGHVVDVOLFHQoDVRXRLQGHIHULPHQWRGDVXDREWHQomRRXUHQRYDomRSRGHLPSOLFDUHP
SHQDOLGDGHV TXH YDULDP GHVGH D DSOLFDomR GH PXOWDV RX FRQIRUPH R FDVR DWp D VXVSHQVmR RX R
HQFHUUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVUHDOL]DGDVQRUHVSHFWLYRLPyYHO$LPSRVLomRGHVVDVSHQDOLGDGHVHP
HVSHFLDORIHFKDPHQWRGHXQLGDGHVSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
HQHJyFLRV

$LQGDDLQWHUUXSomRQDRSHUDomRGHXPFHQWURGHGLVWULEXLomRSRUIDOWDGHOLFHQoDVSRGHSUHMXGLFDUD
FDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUPHUFDGRULDVSDUDDVORMDVRTXHSRGHUHVXOWDUQDTXHGDQDVYHQGDVHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRLPSDFWRGDREWHQomR
GHOLFHQoDVSDUDRIXQFLRQDPHQWRGDVORMDVHFHQWURVGHGLVWULEXLomRYHUVHomRGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

A perda de membros da nossa administração, o enfraquecimento da nossa cultura organizacional
e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado poderá afetar negativamente nossos
negócios e atividades, situação financeira e resultado operacional.

1RVVDFDSDFLGDGHGHPDQWHUXPDSRVLomRFRPSHWLWLYDGHSHQGHHPODUJDHVFDODGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
SHOD QRVVD DGPLQLVWUDomR GD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO SRU QyV GLIXQGLGD H GD QRVVD FDSDFLGDGH GH
FRQWUDWDUHPDQWHUWUDEDOKDQGRFRQRVFRXPQ~PHURVXILFLHQWHGHSURILVVLRQDLVTXHHVWHMDPDOLQKDGRV
j QRVVD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO &DVR YHQKDPRV D SHUGHU DOJXP GHVVHV SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV
SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH DWUDLU FRQWUDWDU JHULU H PDQWHU SHVVRDO FDSDFLWDGR SDUD DFRPSDQKDU
QRVVRULWPRGHFUHVFLPHQWR

$OpPGLVVRQDPHGLGDHPTXHH[SDQGLPRVQRVVRVQHJyFLRVSDUDGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVSRGHPRVVHU
LQFDSD]HV GH LGHQWLILFDU FRQWUDWDU H PDQWHU WUDEDOKDQGR FRQRVFR XP Q~PHUR VXILFLHQWH GH
SURILVVLRQDLV DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD FRUSRUDWLYD $ FRPSHWLomR SRU WDLV IXQFLRQiULRV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRV p LQWHQVD H SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH DWUDLU FRQWUDWDU UHWHU PRWLYDU H JHULU FRP
VXFHVVRWDLVSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRV7DOIDOKDSRGHUiUHVXOWDUHPXPDTXHGDGRQRVVRGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDOEHPFRPRHPXPHQIUDTXHFLPHQWRGDQRVVDPDUFD'HVVDIRUPDDSHUGDGHTXDOTXHU
GRVPHPEURVGDQRVVDDGPLQLVWUDomRHRXDQRVVDLQFDSDFLGDGHGHDWUDLUHPDQWHUSHVVRDOTXDOLILFDGR
SRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

A abertura de novas lojas pode demandar recursos adicionais, bem como ocasionar uma queda no
desempenho das lojas existentes.

1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHQYROYHDDEHUWXUDHDRSHUDomRGHQRYDVORMDVRTXHSRGHGHPDQGDU
UHFXUVRV DGLFLRQDLV (VVD HVWUDWpJLD JHUD GHPDQGDV FUHVFHQWHV VREUH QRVVRV UHFXUVRV RSHUDFLRQDLV
JHUHQFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV H ILQDQFHLURV TXH SRGHP ILFDU VREUHFDUUHJDGRV H FRQVHTXHQWHPHQWH
UHVXOWDUHPTXHGDGHHILFLrQFLDQDJHVWmRGRVQRVVRVQHJyFLRVRTXHSRUVXDYH]SRGHOHYDUDXPD
GHWHULRUDomR QR GHVHPSHQKR GH QRVVDV ORMDV LQGLYLGXDOPHQWH H GH QRVVR QHJyFLR FRPR XP WRGR
$LQGDTXDQGRDLQDXJXUDomRGHQRYDVORMDVRFRUUHUHPPHUFDGRVRQGHMiSRVVXtPRVORMDVSRGHUHPRV
VRIUHU XPD UHGXomR QDV YHQGDV OtTXLGDV GDV ORMDV SUpH[LVWHQWHV QHVVHV PHUFDGRV HP IXQomR GR
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GHVORFDPHQWRGHYHQGDVRTXHSRGHQRVDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
Possuímos uma relevante concentração de lojas no estado do Rio de Janeiro e na região Centro
Oeste do Brasil. Em decorrência disso, nossa atividade é influenciada significativamente pelas
condições econômicas e demais características destas localidades.
(PGHPDUoRGHDSUR[LPDGDPHQWHGDVQRVVDVORMDVHVWDYDPORFDOL]DGDVQRHVWDGRGR
5LRGH-DQHLURHQD5HJLmR&HQWUR2HVWHGRSDtV HHPGHGH]HPEURGH
UHVSHFWLYDPHQWH 7DOFRQGLomRQRVWRUQDVHQVtYHLV jVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV HGHPDLVIDWRUHVTXH
DIHWDPHVVDVUHJL}HVWDLVFRPRPXGDQoDVQDUHJXODPHQWDomRGRVHWRUIDUPDFrXWLFRFXVWRGHHQHUJLD
LPyYHLVVHJXURLPSRVWRVDOXJXpLVFOLPDIDWRUHVGHPRJUiILFRVGLVSRQLELOLGDGHGHPmRGHREUD
EHP FRPR IDWRUHV JHRSROtWLFRV YDULDGRV RX TXHVW}HV DWLQHQWHV D SROtWLFDV S~EOLFDV HP HVSHFLDO
VDQLWiULDVFRPRDVGLYHUVDVPRGDOLGDGHVGHTXDUHQWHQDDGRWDGDVSRUPXQLFtSLRVHHVWDGRVGR%UDVLO

&DVR KDMD XPD GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD GR HVWDGR GR 5LR GH -DQHLUR H GDV ORFDOLGDGHV HP TXH
DWXDPRVQD5HJLmR&HQWUR2HVWHGRSDtV TXDLVVHMDP'LVWULWR)HGHUDO*RLiVH0DWR*URVVR RX
FDVR RFRUUDP PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV HP TXDLVTXHU FRQGLo}HV UHODWLYDV DRV IDWRUHV DFLPD
PHQFLRQDGRVTXHUHVXOWHPLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRQDUHGXomRGDIRUoDGHWUDEDOKRHGRV
QtYHLVGHUHQGDQRVVDVDWLYLGDGHVSRGHUmRVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWH

Incapacidade de manter níveis de capital de giro suficientes para o nosso negócio pode limitar
nosso crescimento e nos afetar adversamente.

$VDWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSRUQyVGHPDQGDPDPDQXWHQomRGHXPDOWRQtYHOGHFDSLWDOGHJLUR1mR
H[LVWH JDUDQWLD GH TXH WHUHPRV RSRUWXQLGDGH GH L  QRV ILQDQFLDU DWUDYpV GD DQWHFLSDomR GH QRVVD
FDUWHLUDGHUHFHEtYHLVGHFDUWmRGHFUpGLWR LL UHQRYDUQRVVDVOLQKDVGHFUpGLWRDWXDLV LLL WHUDFHVVR
D QRYRV ILQDQFLDPHQWRV LY  HPLWLU YDORUHV PRELOLiULRV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP FRQGLo}HV
IDYRUiYHLV Y QHJRFLDURVSUD]RVGHSDJDPHQWRFRPQRVVRVIRUQHFHGRUHVHPFRQGLo}HVDWUDWLYDV
YL UHFHEHUGHQRVVRVFOLHQWHVHPSUD]RVUHGX]LGRVRX YLL PDQWHUQRVVDHILFLrQFLDGHHVWRTXH&DVR
HVVDV FRQGLo}HV QmR RFRUUDP SRGHUHPRV QRV WRUQDU LQVROYHQWHV LQFDSD]HV GH LPSOHPHQWDU QRVVD
HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H GH UHVSRQGHU D SUHVV}HV GH FRQFRUUHQWHV RX GH ILQDQFLDU LQLFLDWLYDV
LPSRUWDQWHVSDUDDQRVVD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
HVLWXDomRILQDQFHLUD

Decisões desfavoráveis em processos, novos ou em andamento, judiciais, administrativos ou
arbitrais podem nos afetar adversamente.

1yVVRPRVHSRGHUHPRVVHUQRIXWXURSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHRXDUELWUDLV
VHMD HP PDWpULD FtYHO WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO
UHJXODWyULDFRQFRUUHQFLDODPELHQWDOGHQWUHRXWUDV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVWHV
SURFHVVRVQRVVHUmRIDYRUiYHLVRXDLQGDTXHPDQWHPRVHRXPDQWHUHPRVSURYLVLRQDPHQWRSDUFLDO
RX WRWDO VXILFLHQWHV SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVVHV SURFHVVRV 2 QRVVR
HQYROYLPHQWR HP SURFHVVRV TXH FDXVHP GDQR j QRVVD LPDJHP RX GHFLV}HV FRQWUiULDV DRV QRVVRV
LQWHUHVVHV LQFOXLQGR GHFLV}HV TXH LPSHoDP D UHDOL]DomR GRV QRVVRV QHJyFLRV FRPR LQLFLDOPHQWH
SODQHMDGRVSRGHPQRVFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH

&DVRDVDo}HVUHOHYDQWHVSDUDDVTXDLVQmRWHPRVSURYLVmRVHMDPGHFLGLGDVHPGHILQLWLYRGHIRUPD
GHVIDYRUiYHOSRGHPRVWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV$OpPGDVSURYLV}HV
FRQWiEHLV GH KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV H GHSyVLWRV MXGLFLDLV FRQWDELOL]DGRV UHODFLRQDGRV D HVVHV
SURFHVVRVSRGHPRVVHUFRPSHOLGRVDUHDOL]DUQRYRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVSDUDJDUDQWLDGHWDLVSURFHVVRV
MXGLFLDLV R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVD OLTXLGH] H FRQGLomR ILQDQFHLUD 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HV VREUHRVSURFHVVRVUHOHYDQWHVGHTXHVRPRVSDUWHVYLGH6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDHPHVSHFLDOLWHQVH
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Falhas ou brechas de nossos sistemas de tecnologia da informação podem interromper nossas
operações e impactar negativamente nossos negócios.

$WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRpXPDSDUWHLPSRUWDQWHGRQRVVRQHJyFLRHFRQILDPRVIRUWHPHQWHQRV
VLVWHPDV SDUD VXSRUWDU QRVVDV RSHUDo}HV JHUHQFLDU RV GDGRV GH QRVVRV QHJyFLRV H DXPHQWDU D
HILFLrQFLDQDVORMDVHQRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHHVWRTXHV1yVWDPEpPXWLOL]DPRVWHFQRORJLD
GD LQIRUPDomR SDUD SURFHVVDU DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SDUD UHSRUWHV
LQWHUQRV H SDUD DWHQGHU DV OHLV H UHJXODPHQWDomR ILVFDO $OpP GLVVR GHSHQGHPRV GD WHFQRORJLD GD
LQIRUPDomRSDUDRmarketingGLJLWDOHFRPXQLFDo}HVHOHWU{QLFDVHQWUHQRVVDVFHQWUDLVGHRSHUDomR
ORMDVSHVVRDOFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV

1RVVRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SRGHP VHU YXOQHUiYHLV D LQWHUUXSo}HV LQFOXVLYH QR
SURFHVVR GH DWXDOL]DomR RX VXEVWLWXLomR GH VRIWZDUHV EDVH GH GDGRV HQWUH RXWURV FRPSRQHQWHV
GHVDVWUHV QDWXUDLV DWDTXHV WHUURULVWDV IDOKDV HP WHOHFRPXQLFDo}HV YtUXV GH FRPSXWDGRU DWDTXHV
FLEHUQpWLFRVhackersDFHVVRVQmRDXWRUL]DGRVGHQWUHRXWUDVTXHVW}HVGHVHJXUDQoD,PSOHPHQWDPRV
PHGLGDVGHVHJXUDQoDGHWHFQRORJLDEHPFRPRSODQRVGHFREHUWXUDGHGHVDVWUHVSDUDPLWLJDUQRVVD
H[SRVLomR D HVVHV ULVFRV PDV HVVDV PHGLGDV SRGHP QmR VHU DGHTXDGDV $ QRVVD LQHILFLrQFLD HP
LPSHGLUIDOKDVGHVHJXUDQoDLQFOXLQGRIDOKDVTXHLPSHoDPQRVVRVVLVWHPDVGHIXQFLRQDUHPFRPR
GHVHMDGRSRGHUiFDXVDUHUURVGHWUDQVDomRLQHILFLrQFLDVGHSURFHVVRVSHUGDVGHYHQGDVSURYRFDQGR
SRUWDQWRXPLPSDFWRQHJDWLYRHPQRVVRVQHJyFLRVHHPQRVVDUHSXWDomR

Durante a década passada, expandimos nosso negócio por meio da aquisição de redes de varejo.
Não conseguimos prever se e quando novas aquisições serão realizadas. Circunstâncias associadas
à nossa estratégia de crescimento por meio de aquisições poderão nos afetar adversamente.
'XUDQWH D GpFDGD SDVVDGD H[SDQGLPRV QRVVR QHJyFLR SRU PHLR GD DTXLVLomR GDV UHGHV GH YDUHMR
Tamoio Drogasmil Farmalife HP  H Rosário HP  e SRVVtYHO TXH FRQIRUPH SUiWLFDV
DGRWDGDV QR SDVVDGR YHQKDPRV D DGTXLULU RXWURV QHJyFLRV QR %UDVLO RX FRQVROLGDU DOLDQoDV
HVWUDWpJLFDV HP QtYHO QDFLRQDO RX LQWHUQDFLRQDO QR kPELWR GH QRVVR SODQR GH FUHVFLPHQWR 1mR
SRGHPRV SUHYHU VH RX TXDQGR UHDOL]DUHPRV DTXLVLo}HV DGLFLRQDLV RX SDUFHULDV WDPSRXFR
FRQVHJXLPRV HVWLPDU D SUREDELOLGDGH GH FRQFOXLUPRV XPD WUDQVDomR VLJQLILFDWLYD HP WHUPRV H
FRQGLo}HV IDYRUiYHLV 1RVVD FDSDFLGDGH GH FRQWLQXDU QRVVD H[SDQVmR SRU PHLR GH DTXLVLo}HV RX
SDUFHULDV GHSHQGH GH GLYHUVRV IDWRUHV LQFOXLQGR D GLVSRQLELOLGDGH GH DOYRV SRWHQFLDLV RX QRVVD
FDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDUDTXLVLo}HVHQHJRFLDUILQDQFLDUHIHFKDUDVWUDQVDo}HVHPWHUPRVFRPHUFLDLV
DGHTXDGRVjQRVVD&RPSDQKLD

2GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVUDPRVGHQHJyFLRVDLQWHJUDomRGRVGLIHUHQWHVQHJyFLRVRXDDTXLVLomR
GHRXWUDVVRFLHGDGHVQRHQWDQWRHQYROYHGLYHUVRVULVFRVLQFOXLQGR

• SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH LGHQWLILFDU VRFLHGDGHV TXH RIHUHoDP RSRUWXQLGDGHV
DGHTXDGDVGHDTXLVLomRRXFRQGLo}HVIDYRUiYHLVQRPRPHQWRTXHGHVHMDUPRVUHDOL]iOD

• QRVVD DGPLQLVWUDomR SRGH WHU TXH VH GLVWDQFLDU GRV DVVXQWRV FRWLGLDQRV GRV QHJyFLRV
GHYLGRjQHFHVVLGDGHGHGHVHQYROYHUHLQWHJUDUDVRSHUDo}HVDGTXLULGDV

• GLILFXOGDGHV QD LQWHJUDomR GDV RSHUDo}HV FRQWDELOLGDGH SHVVRDO VLVWHPDV GH
LQIRUPDo}HV JHUHQFLDLV HVIRUoRV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR marketing ORJtVWLFD
YHQGDV H VXSRUWH EHP FRPR SUREOHPDV QD DVVLPLODomR GDV WHFQRORJLDV QHJyFLRV H
RSHUDo}HVDGTXLULGDV

• SUREOHPDV SDUD VH IDPLOLDUL]DU H PDQWHU QRVVRV HPSUHJDGRV RX RV HPSUHJDGRV GDV
VRFLHGDGHV DGTXLULGDV EHP FRPR SRWHQFLDO SHUGD GH HPSUHJDGRVFKDYH GR QHJyFLR
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DGTXLULGRLQFOXLQGRRSHUDGRUHVUHJLRQDLV

• R SURFHVVR GH DTXLVLomR SRGH VHU GHPRUDGR SRGHQGR KDYHU FXVWRV DGLFLRQDLV QmR
SURJUDPDGRV UHODFLRQDGRV j RSHUDomR GH LQWHJUDomR EHP FRPR RV LQYHVWLPHQWRV HP
DTXLVLo}HVSRGHPQmRJHUDURVUHWRUQRVHVSHUDGRV

• D DTXLVLomR SRGH HVWDU VXMHLWD j DSURYDomR GR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD
(FRQ{PLFD ³&$'(´ TXHSRGHUiUHMHLWiODRXDSURYiODFRPUHVWULo}HV

• R SURFHVVR GH GLOLJrQFLD GH QHJyFLRV SRGH QmR FRQVHJXLU LGHQWLILFDU WRGDV DV
FRQWLQJrQFLDV OHJDLV WpFQLFDV RX UHJXODWyULDV GH UHVSRQVDELOLGDGH GD VRFLHGDGH D VHU
DGTXLULGDGDTXDOSDVVDUHPRVDVHUVXFHVVRUHVOHJDLVH

• HIHLWRV SRWHQFLDLV DGYHUVRV QR FXUWR SUD]R VREUH RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GHYLGR DR
DXPHQWR GH FXVWRV RX RXWURV IDWRUHV QmR HVWLPDGRV DQWHULRUPHQWH j FRQVXPDomR GD
WUDQVDomR

$DQiOLVHHTXLYRFDGDGHTXDLVTXHUIDWRUHVUHODFLRQDGRVDIXWXUDVDTXLVLo}HVRXSDUFHULDVSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWH D QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR &DVR QmR VHMDPRV FDSD]HV GH VDWLVIDWRULDPHQWH
FRQFOXLUHLQWHJUDUQRVVDVDTXLVLo}HVDWHPSRHGHIRUPDHILFLHQWHRXFDVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGH
DGPLQLVWUDU HILFLHQWHPHQWH QRVVDV RSHUDo}HV GH IRUPD D GDU FRQWLQXLGDGH DR QRVVR FUHVFLPHQWR
RUJkQLFRHVVHVIDWRUHVSRGHULDPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVHVLWXDomR
ILQDQFHLUD

Se não cumprirmos satisfatoriamente as disposições legais e regulamentares destinadas a combater
atos de corrupção, poderemos ficar sujeitos a multas, penalidades ou outras sanções
administrativas e judiciais, e poderemos ser impactados de forma negativa e relevante.

$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL $QWLFRUUXSomR´  LQWURGX]LX R
FRQFHLWR GH UHVSRQVDELOLGDGH REMHWLYD QR kPELWR DGPLQLVWUDWLYR H FLYLO SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV
HQYROYLGDVHPDWRVOHVLYRVjDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDVXMHLWDQGRRLQIUDWRUD
SHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDV+iULVFRGHTXHQRVVRVHPSUHJDGRVUHSUHVHQWDQWHVRXDJHQWHV
LQWHUPHGLiULRVSUDWLTXHPDWRVTXHYLROHPD/HL$QWLFRUUXSomRRXRXWUDVOHLVUHODWLYDVjSUHYHQomRH
FRPEDWHjFRUUXSomRHIUDXGHV&RQIRUPHD/HL$QWLFRUUXSomRDVHPSUHVDVTXHIRUHPFRQVLGHUDGDV
FXOSDGDVSRUDWRVGHFRUUXSomRSRGHUmRVHUVXMHLWDVDPXOWDVQRYDORUGHDWpGRIDWXUDPHQWR
EUXWRGRH[HUFtFLRDQWHULRUDTXDOQXQFDVHUiLQIHULRUjYDQWDJHPDXIHULGDTXDQGRIRUSRVVtYHOVXD
HVWLPDomRDOpPGHUHSDUDomRLQWHJUDOGRVGDQRVHSXEOLFDomRGHGHFLVmRFRQGHQDWyULDHPPHLRVGH
FRPXQLFDomRGHJUDQGHFLUFXODomR1mRSRGHPRVJDUDQWLUDHILFiFLDGDQRVVDiUHDGHcomplianceFRP
UHODomR j SUHYHQomR GH DWRV TXH YLROHP D /HL $QWLFRUUXSomR 7DPSRXFR SRGHPRV JDUDQWLU TXH D
H[LVWrQFLD GHVWD iUHD GH compliance VHUi OHYDGD HP FRQVLGHUDomR SHODV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV QD
DSOLFDomRGDVVDQo}HVFLWDGDVDFLPDQRVWHUPRVGD/HL$QWLFRUUXSomR

3RUFRQVHJXLQWHVHQRVHQYROYHUPRVHPTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVQRVWHUPRVGD/HL$QWLFRUUXSomR
SRGHUHPRVVRIUHUVDQo}HVDLQGDPDLVJUDYHVLQFOXLQGRDVXVSHQVmRRXLQWHUGLomRSDUFLDOGHQRVVDV
DWLYLGDGHVQRVVDGLVVROXomRDOpPGHGDQRVjQRVVDUHSXWDomRRTXHQRVDIHWDUiGHPRGRDGYHUVRH
UHOHYDQWH$GLFLRQDOPHQWHRVDWRVSUDWLFDGRVSRUQRVVRVFRODERUDGRUHVUHSUHVHQWDQWHVRXDJHQWHV
LQWHUPHGLiULRVIRJHPDRQRVVRFRQWUROHHFDVRYLROHPD/HL$QWLFRUUXSomRRXOHJLVODomRUHODFLRQDGD
SRGHPFXOPLQDUFRPDDSOLFDomRGHVDQo}HVDQyVLQFOXVLYHDVVDQo}HVPHQFLRQDGDVDFLPD

Paralisação da nossa força de trabalho ou greve pode afetar as nossas operações.

2VQRVVRVHPSUHJDGRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRUDFRUGRV
FROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFDGHQWURGRV
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SUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRHPTXDOTXHU
XPD GDV QRVVDV LQVWDODo}HV RX TXH DIHWHP TXDOTXHU XP GRV QRVVRV IRUQHFHGRUHV RX FRQWUDWDGRV
SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVDVRSHUDo}HVHQRVVRVQHJyFLRV

Após a conclusão de nossa oferta pública inicial de ações, deixaremos de ser uma subsidiária
integral da Profarma e, portanto, as bases acionárias da nossa Companhia e da Profarma serão
diferentes o que poderá colocar acionistas relevantes de ambas companhias em situação de conflito
de interesses

$SyVDFRQFOXVmRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHL[DUHPRVGHVHUXPDVXEVLGLiULDLQWHJUDO
GD3URIDUPDHSRUWDQWRDVEDVHVDFLRQiULDVGDQRVVD&RPSDQKLDHGD3URIDUPDVHUmRGLIHUHQWHVe
SRVVtYHO TXH DFLRQLVWDV GD 3URIDUPD WDPEpP VHMDP RX YHQKDP D VH WRUQDU DFLRQLVWDV GD QRVVD
&RPSDQKLDRTXHSRGHUiFRORFDUDFLRQLVWDVUHOHYDQWHVGHDPEDVFRPSDQKLDVHPVLWXDomRGHFRQIOLWR
GHLQWHUHVVHV

$GLFLRQDOPHQWHGDGDDUHODomRFRPHUFLDOH[LVWHQWHHQWUHDQRVVD&RPSDQKLDHD3URIDUPDpSRVVtYHO
TXH RV LQWHUHVVHV GD 3URIDUPD VHMDP FRQIOLWDQWHV FRP RV QRVVRV LQWHUHVVHV HP DOJXPDV GHFLV}HV
UHOHYDQWHVGDQRVVD&RPSDQKLD TXHUQRkPELWRGHGHOLEHUDo}HVDVVHPEOHDUHVRXGHUHXQL}HVGRQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR 

3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHDGRWDUPHFDQLVPRVTXHLPSHoDPTXHHYHQWXDOVLWXDomRGHFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHV GD 3URIDUPD HRX GH TXDOTXHU RXWUR DFLRQLVWD UHOHYDQWH GD QRVVD &RPSDQKLD DIHWHP
QHJDWLYDPHQWH R QRVVR SURFHVVR GHFLVyULR $ QRVVD IDOKD QD DGRomR GHVVHV PHFDQLVPRV SRGHUi
SUHMXGLFDURVQRVVRVLQWHUHVVHVHFRQVHTXHQWHPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HVHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

$GLFLRQDOPHQWH VREUH D VLWXDomR GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV GR QRVVR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H 9LFH
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 6U 6DPP\ %LUPDUFNHU YLGH IDWRU GH ULVFR O nosso
Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sammy Birmarcker, também
ocupa os cargos de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da
Profarma, nossa controladora e principal fornecedora de produtos. Não podemos garantir que não
haverá conflito de interesses por parte do Administrador na tomada de decisões que envolverem
ambas as Companhias.FRQVWDQWHGRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


EUHODFLRQDGRVDQRVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRU

O nosso Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sammy
Birmarcker, também ocupa os cargos de Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Profarma, nossa controladora e principal fornecedora de produtos. Não
podemos garantir que não haverá conflito de interesses por parte do Administrador na tomada de
decisões que envolverem ambas as Companhias.

2QRVVR'LUHWRU3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR6U6DPP\%LUPDFNHU
WDPEpPRFXSDRVFDUJRVGH'LUHWRU3UHVLGHQWHH9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQD
3URIDUPDQRVVDFRQWURODGRUDHSULQFLSDOIRUQHFHGRUDGHSURGXWRV'DGDDVXDDWXDomRHPFDUJRVGD
$GPLQLVWUDomR HP DPEDV DV &RPSDQKLDV H WHQGR HP YLVWD TXH R UHIHULGR $GPLQLVWUDGRU UHFHEH
UHPXQHUDomRWDQWRHPQRVVD&RPSDQKLDTXDQWRQD3URIDUPDQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQmRKDYHUi
SRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQDWRPDGDGHGHFLV}HVHPDVVXQWRVHPHQYROYDPDVGXDVFRPSDQKLDV
Os interesses de nosso acionista controlador podem ser conflitantes com os interesses de nossos
acionistas minoritários. Adicionalmente, o nosso acionista controlador poderá, passados 180 dias
contados da liquidação da nossa oferta pública inicial de ações, alienar as ações de nossa emissão
e de sua titularidade, de forma a passar a deter menos do que 50% do nosso capital votante.
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2QRVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUSRGHGHQWUHRXWUDVSUHUURJDWLYDVDWLQHQWHVDDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
L H[HUFHURVVHXVGLUHLWRVGHYRWRSDUDHOHJHURXGHVWLWXLUDPDLRULDGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR LL FRQWURODUDQRVVD$GPLQLVWUDomR LLL FRQWURODUDVQRVVDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDV
LY  GHWHUPLQDU R UHVXOWDGR GH TXDVH WRGDV DV PDWpULDV TXH H[LJHP D DSURYDomR GRV DFLRQLVWDV
LQFOXLQGRHQWUHRXWUDVWUDQVDo}HVFRP SDUWHVUHODFLRQDGDVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDTXLVLo}HV
YHQGDGHDWLYRVSDUFHULDVHRSDJDPHQWRHSUD]RGHGLYLGHQGRVIXWXURVRTXHSRGHUiFRQIOLWDUFRP
RVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV

2 QRVVR DFLRQLVWD FRQWURODGRU SRGHUi HVWDU LQWHUHVVDGR HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV YHQGD GH DWLYRV
SDUFHULDVRXILQDQFLDPHQWRVDGLFLRQDLVHQWUHRXWUDVWUDQVDo}HVTXHSRGHPFRQIOLWDUFRPRVLQWHUHVVHV
GRV GHPDLV DFLRQLVWDV GH QRVVD &RPSDQKLD $OpP GLVVR R QRVVR DFLRQLVWD FRQWURODGRU SRGHUi
FRQVHJXLUHYLWDURXUHWDUGDUGHWHUPLQDGDVWUDQVDo}HVRXHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRTXHRVQRVVRVGHPDLV
DFLRQLVWDVSRGHPGHRXWUDIRUPDFRQVLGHUDUIDYRUiYHLVRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPXPDWRPDGDGH
GHFLVmRFRQWUiULDDRVDQVHLRVGHQRVVRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV

$GLFLRQDOPHQWHRQRVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUSRGHUiSDVVDGRVGLDVFRQWDGRVGDOLTXLGDomRGD
QRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVDOLHQDUDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHGHVXDWLWXODULGDGHGHIRUPD
DSDVVDUDGHWHUPHQRVGRTXHGRQRVVRFDSLWDOYRWDQWH$DXVrQFLDGHXPDFLRQLVWDRXJUXSR
FRQWURODGRUYLQFXODGRSRUDFRUGRGHYRWRWLWXODUGHPDLVGHGRQRVVRFDSLWDOYRWDQWHSRGHUi
GLILFXOWDUFHUWRVSURFHVVRVGHWRPDGDGHGHFLVmRLQFOXLQGRDREWHQomRGHGHWHUPLQDGDVDSURYDo}HV
VRFLHWiULDV SRU DXVrQFLD GH TXyUXP $OpP GLVVR QyV H QRVVRV DFLRQLVWDV SRGHUHPRV QmR JR]DU GD
PHVPDSURWHomRFRQIHULGDSHOD/HLQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD /HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV FRQWUDDEXVRVSUDWLFDGRVSRUDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHFRPRFRQVHTXrQFLD
SRGHPRVWHUGLILFXOGDGHHPREWHUDUHSDUDomRGRVGDQRVHYHQWXDOPHQWHFDXVDGRVSHOD&RPSDQKLDH
GHFRUUHQWHVGHGHFLV}HVDSURYDGDVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO$DXVrQFLDGHXPDFLRQLVWDRXJUXSRGH
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUSRGHUiQRVGHL[DUVXVFHWtYHODXPDDOWHUDomRQDIRUPDGHFRQGXomRGHQRVVDV
DWLYLGDGHVRTXHSRGHUiQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH


FUHODFLRQDGRVDQRVVRVDFLRQLVWDV

Nossos acionistas poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.

$RVQRVVRVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRDQXDOPHQWHRGLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHXPGLYLGHQGRPtQLPR
FRUUHVSRQGHQWHDGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFDOFXODGRHDMXVWDGRQRVWHUPRVGRQRVVRHVWDWXWR
VRFLDOHGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV1RFDVRGHUHVXOWDGROtTXLGRQHJDWLYRRDFLRQLVWDQmRWHP
GLUHLWRDRUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRHRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

$GLFLRQDOPHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  SRVVXtDPRV SUHMXt]RV DFXPXODGRV GH H[HUFtFLRV
DQWHULRUHV QR PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV 'HVVD IRUPD FDVR YHQKDPRV D DSUHVHQWDU UHVXOWDGR
SRVLWLYRQRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVHVVHVUHVXOWDGRVGHYHUmRVHUXWLOL]DGRVSDUDDEVRUYHURVSUHMXt]RV
DFXPXODGRV H[LVWHQWHV R TXH SRGHUi OLPLWDU GH IRUPD UHOHYDQWH D QRVVD FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLU
GLYLGHQGRVHRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

$OpPGLVVRPHVPRQDKLSyWHVHGHYHULILFDomRGHUHVXOWDGROtTXLGRSRVLWLYRFDVRRQRVVR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPH j DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV TXH R SDJDPHQWR GH SURYHQWRV p
LQFRPSDWtYHO FRP D QRVVD VLWXDomR HFRQ{PLFD SRGHUi QmR KDYHU TXDOTXHU WLSR GH SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRVHRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV

$LQGDDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWHVRERSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHUUHYLVWD
H WDQWR RV GLYLGHQGRV UHFHELGRV TXDQWR RV GLVWULEXtGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHUmR SDVVDU D VHU
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WULEXWDGRV HRX QR FDVR GRV MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR WHU VXD WULEXWDomR PDMRUDGD QR IXWXUR
LPSDFWDQGRRYDORUOtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVDFLRQLVWDVDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
Podemos ter que emitir novos valores mobiliários para captar recursos adicionais, o que poderá
resultar em uma diluição da participação do investidor no nosso capital social.

3RGHUHPRVYLUDSUHFLVDUGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURHQmRVHUFDSD]HVGHREWHUILQDQFLDPHQWRHP
FRQGLo}HV DWUDHQWHV 6H QmR IRUPRV FDSD]HV GH REWHU IXQGRV DGHTXDGRV SDUD VDWLVID]HU DV QRVVDV
QHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOSRGHUHPRVWHUTXHUHDOL]DUDXPHQWR V GHFDSLWDOPHGLDQWHVXEVFULomRSULYDGD
RXGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HV
VHQGR TXH GLVWULEXLo}HV S~EOLFDV SRGHP RFRUUHU VHP FRQFHVVmR GH GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SDUD RV
DFLRQLVWDV4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRGHIRUPDDDXPHQWDURQRVVRFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLU
DSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRQRVVRFDSLWDOVRFLDO


GUHODFLRQDGRVjVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

O nosso resultado consolidado reflete exclusiva e integralmente os resultados de nossas
controladas. Dessa forma, resultados negativos das nossas controladas afetarão negativamente o
nosso resultado.

2QRVVRUHVXOWDGRFRQVROLGDGRUHIOHWHH[FOXVLYDHLQWHJUDOPHQWHRVUHVXOWDGRVGHQRVVDVFRQWURODGDV
TXDLV VHMDP D 1LFH 5- 3DUWLFLSDo}HV 6$ D 'URJDULD 5RViULR 6$ R &HQWUR 2HVWH )DUPD
'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGDD&6%'URJDULDV6$HD'URJDULD&LSULDQRGH6DQWD5RVD
6$ 'HVVD IRUPD UHVXOWDGRV QHJDWLYRV REWLGRV SRU TXDOTXHU GH QRVVDV FRQWURODGDV SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV $GLFLRQDOPHQWH FRPR R QRVVR UHVXOWDGR GHSHQGH
H[FOXVLYDPHQWHGRVUHVXOWDGRVGHQRVVDVFRQWURODGDVWRGRVRVULVFRVLQGLFDGRVQHVWHLWHPVmR
DSOLFiYHLVjVQRVVDVFRQWURODGDV


HUHODFLRQDGRVDQRVVRVIRUQHFHGRUHV

Mudanças na indústria farmacêutica brasileira (tanto relacionados à produção, quanto
relacionadas ao fornecimento e comercialização) poderão ter efeito adverso em nossos negócios.

$OJXQVIDWRUHVUHODFLRQDGRVjLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDEUDVLOHLUD WDQWRUHODFLRQDGDVjSURGXomRTXDQWR
UHODFLRQDGDVDRIRUQHFLPHQWRHFRPHUFLDOL]DomR SRGHUmRJHUDUHIHLWRVDGYHUVRVQRVQRVVRVQHJyFLRV
HLQFOXHPGHQWUHRXWURV

• PXGDQoDV QD SROtWLFD GH IDEULFDomR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV RX SURFHGLPHQWRV
UHODFLRQDGRVDSUHoRVYHQGDVHVWRTXHGLVWULEXLomRHIRUQHFLPHQWR

• PXGDQoDV QRV PpWRGRV GH GLVWULEXLomR GRV SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV PXGDQoDV QD
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomRUHODWLYDjLQG~VWULDIDUPDFrXWLFD

• LPSRVLo}HV GH FRQWUROHV GH SUHoR DGLFLRQDLV RX PDLV UHVWULWLYRV SDUD RV SURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV

• DXPHQWRGHYHQGDGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVSHORVVXSHUPHUFDGRVEUDVLOHLURV

)XWXUDVPXGDQoDVQDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDEUDVLOHLUDSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHRIRUQHFLPHQWR
GHPDQGDHSUHoRVGRVQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVUHVWULQJLUDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUQHJyFLRV
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HPQRVVRPHUFDGRDWXDOHIXWXURFRPFRQVHTXHQWHHIHLWRDGYHUVRSDUDQyV


IUHODFLRQDGRVDQRVVRVFOLHQWHV

Dependemos da disponibilidade de crédito e cartões de crédito para os nossos clientes. Qualquer
mudança nas políticas e valores cobrados pelos emissores de cartões de crédito pode nos afetar,
prejudicando nosso resultado operacional e a nossa situação financeira.

1RV~OWLPRVDQRVDPDLRULDGDVYHQGDVUHDOL]DGDVSRUQyVIRLSDJDSRUFOLHQWHVTXHXVDYDPFDUW}HV
GHFUpGLWR3DUDYLDELOL]DUSDJDPHQWRVFRPFDUWmRGHFUpGLWRVRPRVREULJDGRVDDGHULUjVSROtWLFDV
GRV HPLVVRUHV GH FDUWmR GH FUpGLWR LQFOXVLYH jV WD[DV SRU HOHV FREUDGDV 4XDOTXHU PXGDQoD QDV
SROtWLFDV H YDORUHV FREUDGRV SHORV HPLVVRUHV GH FDUW}HV GH FUpGLWR FRPR D WD[D GH DGPLQLVWUDomR
GLUHFLRQDGDDFRPHUFLDQWHVSRGHQRVLPSDFWDUSUHMXGLFDQGRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUD

$OpPGLVVRSDUWHGDVQRVVDVYHQGDVpIHLWDDFOLHQWHVTXHFRPSUDPSURGXWRVSRUPHLRGHXPSODQR
GHSDJDPHQWRSDUFHODGRHPSUHVWDo}HVPHQVDLV'HSHQGHPRVGHHPLVVRUHVGHFDUW}HVGHFUpGLWRSDUD
FRQWLQXDUDRIHUHFHUHVVHVSODQRVGHSDJDPHQWRDRVQRVVRVFOLHQWHV0XGDQoDVQDVSROtWLFDVHYDORUHV
FREUDGRVSHORVHPLVVRUHVGHFDUWmRGHFUpGLWRHPUHODomRDRVSODQRVGHSDUFHODPHQWRRXWD[DVGH
MXURVPDLVDOWDVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDVUHFHLWDVQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUD


JUHODFLRQDGRVDRVHWRUGDHFRQRPLDQRTXDODWXDPRV

A crescente consolidação do setor de varejo no Brasil poderá exercer pressões em nossas margens
e resultado operacional.

2 VHWRU GH YDUHMR QR TXDO DWXDPRV SDVVRX SRU XP SURFHVVR GH FRQVROLGDomR QRV ~OWLPRV DQRV
HYLGHQFLDGRGHQWUHRXWURVSHODIXVmRGD'URJDVLOFRPD'URJD5DLDHSHODIXVmRGD'URJDULD3DFKHFR
FRPD'URJDULD6mR3DXORDPEDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVHPDJRVWRGH&RPRUHVXOWDGRWHPRV
FRQFRUUHQWHVPDLRUHVPDLVVRILVWLFDGRVHFRPXPSRGHUGHEDUJDQKDFUHVFHQWHFDSD]GHRSHUDUFRP
XPHVWRTXHUHGX]LGRHUHVLVWLUDDXPHQWRGHSUHoRVDOpPGHGHPDQGDUSUHoRVPHQRUHVHDXPHQWRGH
SURJUDPDVGHSURPRomR6HQmRUHVSRQGHUPRVHILFD]PHQWHDHVWDVWHQGrQFLDVRULWPRGHFUHVFLPHQWR
GHQRVVDVYHQGDVSRGHUiUHGX]LURXDLQGDSRGHPRVVHUREULJDGRVDWHUTXHGLPLQXLUQRVVRVSUHoRVRX
DXPHQWDUQRVVRVJDVWRVFRPSURPRomRRVTXDLVSRGHUmRDIHWDUQRVVRVUHVXOWDGRV

As companhias atuantes no setor varejista, incluindo o setor de varejo farmacêutico, têm
apresentado frequente volatilidade, em decorrência do cenário altamente competitivo e inovador.
Caso não sejamos capazes de acompanhar a velocidade do desenvolvimento tecnológico, nossas
operações poderão ser prejudicadas, o que poderá nos afetar adversamente
2VHWRUGHYDUHMRLQFOXLQGRRVHWRUYDUHMLVWDIDUPDFrXWLFRpWUDGLFLRQDOPHQWHVHQVtYHOjVPXGDQoDV
QRIRUPDWRGHYHQGDVHVSHFLDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjVLQRYDo}HV$WHFQRORJLDFRPIRFRHP
H[SHFWDWLYDVWHQGrQFLDVHGHPDQGDVGHFOLHQWHVHYROXLGHIRUPDUiSLGDHUHTXHUPXGDQoDVQRVPHLRV
GHYHQGDVSURGXWRVVHUYLoRVmarketingPtGLDVIRUPDVGHUHODFLRQDPHQWRFRPRFOLHQWHTXHHP
FHUWDH[WHQVmRIRJHPDRQRVVRFRQWUROH

,QRYDo}HV WHFQROyJLFDV LQFOXLQGR DTXHODV UHODFLRQDGRV DR SURFHVVR GH GLJLWDOL]DomR GDV YHQGDV
GHYHP VHU LQWURGX]LGDV FRP DJLOLGDGH HILFLrQFLD HILFiFLD H VHJXUDQoD GH IRUPD PXLWDV YH]HV
SLRQHLUD2VQRVVRVFRQFRUUHQWHVDSUHVHQWDPXPDEXVFDFRQVWDQWHHPVHGLIHUHQFLDUHDSUHVHQWDUR
PHOKRU GHVHPSHQKR FRP IRFR QDV H[SHFWDWLYDV GH FOLHQWHV HP WHU D PHOKRU UHODomR GH FXVWR H
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EHQHItFLRGLDQWHGRVGLVWLQWRVPRGHORVGHYHQGDVGRVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRV

1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUHPRV DFRPSDQKDU D HYROXomR WHFQROyJLFD QR VHWRU HP TXH
DWXDPRV$GLFLRQDOPHQWHFDVRRVFOLHQWHVGRVHWRUGHPDQGHPXPDWUDQVIRUPDomRGLJLWDOGRVQRVVRV
PHLRGHYHQGDQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVHIHWXDUHVVDWUDQVIRUPDomRGLJLWDOHFDVR
VHMDPRVFDSD]HVGHHIHWXDUQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDWUDQVIRUPDomRVHUiHIHWXDGDQRWHPSRHQDV
FRQGLo}HVDGHTXDGDV7RGRVHVVHVIDWRUHVSRGHUmRQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH


KUHODFLRQDGRVjUHJXODomRGRVHWRUHPTXHDWXDPRV

Estamos sujeitos a leis federais que impõem controle de preços à maioria dos produtos
farmacêuticos que vendemos.

(VWDPRVVXMHLWRVDOHLVIHGHUDLVTXHLPS}HPFRQWUROHGHSUHoRVjPDLRULDGRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRV
TXHYHQGHPRVHTXHUHJXODPHQWDPDIRUPDFRPRGHVHPSHQKDPRVQRVVDVDWLYLGDGHV2VSUHoRVTXH
SRGHPRVFREUDUSHORVPHGLFDPHQWRVHVWmRVXMHLWRVDRPRQLWRUDPHQWRSHOD&kPDUDGH5HJXODomRGR
0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRV ³&0('´ yUJmRLQWHUPLQLVWHULDOUHVSRQViYHOSHODUHJXODomRHFRQ{PLFD
GRPHUFDGRGHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLO4XDOTXHUPXGDQoDVLJQLILFDWLYDQDVUHJUDVGHFRQWUROHGH
SUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVSRGHOLPLWDUDFDSDFLGDGHGHUHSDVVDUFXVWRVDRVFOLHQWHVEHPFRPRSRGH
UHVXOWDUQDUHGXomRGDPDUJHPGHOXFURDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHR*RYHUQR)HGHUDO
QmRLUiLPSRUFRQWUROHVGHSUHoRDGLFLRQDLVRXPDLVUHVWULWLYRVSDUDRVPHGLFDPHQWRVQRIXWXURRTXH
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQRVVRVQHJyFLRV

O setor farmacêutico está sujeito a um grande número de regulamentações.

$LQG~VWULDIDUPDFrXWLFDHVWiVXMHLWDDXPJUDQGHQ~PHURGHUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVH
PXQLFLSDLV UHODWLYRV jV H[LJrQFLDV H DRV UHTXLVLWRV SDUD D REWHQomR GH OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV
SHUPLVV}HVDOYDUiVFHUWLILFDGRVHRXUHJLVWURVLQFOXLQGRRVSDGU}HVRSHUDFLRQDLVHGHVHJXUDQoDGR
0LQLVWpULRGD6D~GHGD$19,6$HGHSDUWDPHQWRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGHVD~GHEHPFRPROHLVH
UHJXODPHQWDo}HVUHODWLYDVDRVDVSHFWRVGHSURWHomRDRPHLRDPELHQWHVD~GHHVHJXUDQoDLQFOXLQGR
DH[SRVLomRRPDQXVHLRHGHVFDUWHGHVXEVWkQFLDVSHULJRVDV

&DVRGHVFXPSUDPRVTXDLVTXHUGHQRVVDVREULJDo}HVSHUDQWHR0LQLVWpULRGD6D~GHD$19,6$ H
GHSDUWDPHQWRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVGHVD~GHVHMDSRUQmRPDQWHUYLJHQWHRXUHQRYDUDVOLFHQoDV
DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV DOYDUiV FHUWLILFDGRV HRX UHJLVWURV RX HP FDVR GH QmR REVHUYkQFLD GD
OHJLVODomRVHWRULDOHVWDUHPRVVXMHLWRVQmRDSHQDVjVDQo}HVFLYLVHSHQDLVFDEtYHLVFRPRWDPEpPjV
VDQo}HVSUHYLVWDVQD/HLQGHGHDJRVWRGHWDLVFRPRDGYHUWrQFLDPXOWDLQWHUGLomR
GRHVWDEHOHFLPHQWRFDQFHODPHQWRGHDXWRUL]DomRRXOLFHQoDHQWUHRXWUDV

1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVQmRDOWHUDUmRDVH[LJrQFLDVSDUDREWHURXUHQRYDU
DVOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVSHUPLVV}HVDOYDUiVFHUWLILFDGRVHRXUHJLVWURVRXDWUDVDUDHPLVVmRGHVWDV
OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV DOYDUiV FHUWLILFDGRV HRX UHJLVWURV 4XDOTXHU PXGDQoD
VLJQLILFDWLYD HP WDLV H[LJrQFLDV RX QRVVD LQDELOLGDGH SDUD DWHQGHODV RX DWUDVRV GDV DXWRULGDGHV
S~EOLFDVSDUDHPLWLUOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVSHUPLVV}HVDOYDUiVFHUWLILFDGRVHRXUHJLVWURVRXDLQGD
DQmRREVHUYkQFLDGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVSRGHPQRVLPSHGLUGHYHQGHU
HGLVWULEXLUXPGHWHUPLQDGRSURGXWRIDUPDFrXWLFRRXDXPHQWDUQRVVRVFXVWRVRTXHSRGHUiFDXVDU
XPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVQRVVDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

Nossas operações poderão ser influenciadas pelas regulamentações específicas para os estados e
áreas metropolitanas nas quais nós atuamos.
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1RVVDVRSHUDo}HVSRGHUmRVHULQIOXHQFLDGDVSHODVUHJXODPHQWDo}HVHVSHFtILFDVSDUDRVHVWDGRVHiUHDV
PHWURSROLWDQDVQDVTXDLVDWXDPRVWDLVFRPROHLVGH]RQHDPHQWRSODQRVGLUHWRUHVFyGLJRVGHREUDV
HUHVWULo}HVDRmarketing3DUWLFXODUPHQWHGHYLGRDRIDWRGHSDUFHODVLJQLILFDWLYDGHQRVVDVORMDVHVWDU
ORFDOL]DGDQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURHQD5HJLmR&HQWUR2HVWHGRSDtVTXDOTXHUUHJXODPHQWDomR
DGLFLRQDORXPDLVRQHURVDRXUHVWULo}HVLPSRVWDVSHOR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR(VWDGRGH*RLiV
'LVWULWR)HGHUDORXDOJXPPXQLFtSLRSRGHPWHUHIHLWRVDGYHUVRVSDUDRVQRVVRVQHJyFLRV

2FXPSULPHQWRLQWHPSHVWLYRRXRQmRFXPSULPHQWRGDVUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLVSRGHUmRUHVXOWDU
QmRDSHQDVHPLPSRVLomRGHVDQo}HVQDHVIHUDFLYLOHFULPLQDOFRPRWDPEpPjVVDQo}HVSUHYLVWDVQD
/HLQGHGHDJRVWRGHWDLVFRPRDGYHUWrQFLDPXOWDLQWHUGLomRGRHVWDEHOHFLPHQWR
FDQFHODPHQWRGHDXWRUL]DomRRXOLFHQoDVHQWUHRXWUDVFDXVDQGRHIHLWRDGYHUVRSDUDDPDQXWHQomR
GRV QRVVRV QHJyFLRV $GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV VHU DXWXDGRV HRX HQIUHQWDUPRV SURFHVVRV
UHODFLRQDGRV D REUDV FRQVWUXo}HV H H[HUFtFLR GH SXEOLFLGDGH LUUHJXODUHV v.g. UHDOL]DomR GH REUDV
FRQVWUXo}HV HRX SXEOLFLGDGH VHP R GHYLGR OLFHQFLDPHQWR RX QmR DXWRUL]DGDV SHOD OHJLVODomR
DSOLFiYHORFXSDomRGHiUHDVS~EOLFDVHGHVFXPSULPHQWRGDVOHJLVODomRUHODWLYDjYDJDVSDUDLGRVRV
JHVWDQWHVHSHVVRDVFRPGHILFLrQFLD TXHSRGHPHQVHMDUQDDSOLFDomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV LH
PXOWDV GHVRFXSDomRGHVVDViUHDVS~EOLFDVHFXVWRVUHODFLRQDGRVjGHPROLomRGDVFRQVWUXo}HVHRX
UHWLUDGD GDV SURSDJDQGDV LUUHJXODUHV 5HIHULGDV GHPROLo}HV VH GHWHUPLQDGDV SHOR SRGHU S~EOLFR
WDPEpPSRGHUmRLPSDFWDUHPQRVVDRSHUDomR

$OpPGLVVRPXGDQoDVGHVVDVUHJXODPHQWDo}HVSRGHUmRUHVWULQJLUQRVVDVRSHUDo}HVH[LVWHQWHVOLPLWDU
D H[SDQVmR GRV QRVVRV QHJyFLRV H UHTXHUHU DPSOLDomR GH VLVWHPDV H PXGDQoDV RSHUDFLRQDLV TXH
SRGHUmRVHUGLItFHLVGHVHULPSOHPHQWDGDVRTXHSRGHDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDUHQWDELOLGDGHHRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

Mudanças na legislação tributária podem alterar determinações fiscais, tais como alíquotas
vigentes e/ou a criação de novos tributos, e, consequentemente, nos afetar adversamente.

2JRYHUQREUDVLOHLURWHPIUHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRGLYHUVDVDOWHUDo}HVILVFDLVTXHSRGHPQRV
DIHWDUHDIHWDUQRVVRVFOLHQWHVLQFOXVLYHFRPRUHVXOWDGRGDH[HFXomRRXDOWHUDomRGHWUDWDGRVILVFDLV
TXHUHVXOWDPHPPXGDQoDVQDVDOtTXRWDVYLJHQWHVHRXFULDomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVRXGHILQLWLYRV
HQWUHRXWUDVPXGDQoDV

$XPHQWRV QD QRVVD FDUJD WULEXWiULD SRGHP LPSDFWDU RV SUHoRV GH QRVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV GH
WUDQVSRUWHEHPFRPRUHVWULQJLUQRVVDFDSDFLGDGHGHID]HUQHJyFLRVDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRQRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGH
PDQWHU R IOX[R GH FDL[D H QRVVD UHQWDELOLGDGH DSyV TXDLVTXHU DXPHQWRV QRV WULEXWRV DSOLFiYHLV
$GHPDLV GHWHUPLQDGDV OHLV ILVFDLV SRGHP VHU LQWHUSUHWDGDV FRQWURYHUVDPHQWH SHODV DXWRULGDGHV
ILVFDLV3RGHPRVVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVQRFDVRGHXPDLQWHUSUHWDomRGLIHUHQWHGDTXHODHPTXH
QRVEDVHDPRVSDUDUHDOL]DUQRVVDVWUDQVDo}HVSUHYDOHFHUSHUDQWHDVDXWRULGDGHVILVFDLV

Aumento nas despesas de pessoal devido às novas exigências regulatórias ou às negociações
trabalhistas desfavoráveis podem nos afetar adversamente.

2FXPSULPHQWRGHQRYDVOHJLVODo}HVUHJXODPHQWDo}HVGDVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVRXQHJRFLDo}HV
WUDEDOKLVWDVGHVIDYRUiYHLVSRGHPDFDUUHWDUDXPHQWRVHPQRVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVWDLVFRPR L 
LQFUHPHQWRVVDODULDLV LL DXPHQWRGRQ~PHURGHIXQFLRQiULRVQDVORMDVHQRFHQWURDGPLQLVWUDWLYR
LLL VXEVWLWXLomRGHRXWURVSURILVVLRQDLVSRUIDUPDFrXWLFRVH LY DXPHQWRGHRXWUDVGHVSHVDVUHODWLYDV
DYHQGDVHPORMD1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVWHVSRVVtYHLVFXVWRVDGLFLRQDLVQmRVHMDPUHSDVVDGRV
DQRVVRVSUHoRV&DVRWDLVUHSDVVHVQmRRFRUUDPHVWHVDXPHQWRVGHFXVWRVSRGHPLPSDFWDUDQRVVD
UHQWDELOLGDGHHQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH

Estamos sujeitos a usos ilegais da nossa plataforma digital e todos os riscos a ele atrelados.
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Adicionalmente, estamos sujeitos ao vazamento de dados confidenciais causados por fontes
internas ou externas, o que poderá nos expor a processos judiciais.

2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ HR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ 
VmRDVSULQFLSDLVOHLVTXHUHJXODPHQWDPRXVRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO(QWUHRXWURVUHTXLVLWRV
SDUD TXH RV GDGRV SHVVRDLV VHMDP FROHWDGRV SHOD ,QWHUQHW GHYHPRV REWHU R FRQVHQWLPHQWR SUpYLR
H[SUHVVRHLQIRUPDGRGRXVXiULR6HPSUHMXt]RGHVVHVGLVSRVLWLYRVUHFHQWHPHQWHIRLSXEOLFDGDD/HL
*HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV /HL   TXH HQWUDUi HP YLJRU HP DJRVWR GH  FRP D
ILQDOLGDGHGHSUHYHUQRUPDVHVSHFtILFDVDVLVWHPDVGHSURWHomRGHGDGRV$/HL*HUDOGH3URWHomRGH
'DGRV HVWDEHOHFH QRYDV UHJUDV D VHUHP REVHUYDGDV SRU QyV QD FROHWD XVR SURFHVVDPHQWR H
DUPD]HQDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVVHMDPHOHVGHFOLHQWHVRXGHHPSUHJDGRV3RGHPRVWHUGLILFXOGDGHV
HPQRVDGHTXDUjQRYDOHJLVODomRWHQGRHPYLVWDDVQRYDVREULJDo}HVDVHUHPFXPSULGDV&DVRDV
REULJDo}HV OHJDLV QmR VHMDP FXPSULGDV SRGHPRV HVWDU VXMHLWRV D DGYHUWrQFLDV REULJDomR GH
GLYXOJDomRGRLQFLGHQWHHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVHPXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GHQRVVR
IDWXUDPHQWR QR H[HUFtFLR VRFLDO PDLV UHFHQWH H[FOXtGRV RV WULEXWRV TXH SRGH FKHJDU D
5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR

$GLFLRQDOPHQWHVRPRVDOWDPHQWHGHSHQGHQWHVGRQRVVRGHSDUWDPHQWRGH6HJXUDQoDGD,QIRUPDomR
SDUD JHULU WHFQRORJLDV GH FULSWRJUDILD H DXWHQWLFDomR GH WHUFHLURV H SDUD WUDQVPLWLU DV QRVVDV
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVFRPVHJXUDQoD9LRODo}HVGHVHJXUDQoDSRUSDUWHGHWHUFHLURVGRVQRVVRV
VLVWHPDVGHFRPSXWDGRUHVHDGLYXOJDomRRXRXVRQmRDXWRUL]DGRVGDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGRV
FOLHQWHVSRGHUmRQRVH[SRUDSURFHVVRVMXGLFLDLVSRUXWLOL]DomRLQGHYLGDGHVVDVLQIRUPDo}HVHSHUGD
GH UHSXWDomR R TXH SRGH LPSDFWDU GH IRUPD QHJDWLYD H VXEVWDQFLDO D QRVVD LPDJHP DIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
Podemos sofrer multas e restrições sob o Código de Defesa do Consumidor

1R%UDVLODOHJLVODomRGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUpULJRURVDHIDYRUiYHODRVFRQVXPLGRUHV$OHJLVODomR
GHGHIHVDGRFRQVXPLGRULPSXWDDQyVR{QXVGDSURYDQDGHPDQGDGHXPFOLHQWHFRORFDQGRQRVHP
GHVYDQWDJHPHPTXDOTXHUSURFHVVRHQYROYHQGRUHODo}HVGHFRQVXPR

$SURWHomRMXGLFLDODRFRQVXPLGRUSRGHVHUH[HUFLGDSRUPHLRGHDo}HVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVHQR
FDVRGHDo}HVFROHWLYDVDVDo}HVSRGHPVHUSURSRVWDVSRUDXWRULGDGHVHVWDGXDLVRXIHGHUDLVPHGLDQWH
yUJmRVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDGLUHWDRXLQGLUHWDQRWDGDPHQWHR0LQLVWpULR3~EOLFRRXR352&21
FRPRSURSyVLWRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRURXSRURUJDQL]Do}HVGHSURWHomRDRGLUHLWRGR
FRQVXPLGRU

'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HQYROYHQGR YDORUHV VXEVWDQFLDLV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QRVVR
UHVXOWDGR H D QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD $GLFLRQDOPHQWH GHFLV}HV MXGLFLDLV GHVIDYRUiYHLV SRGHUmR
DIHWDU DGYHUVDPHQWH D QRVVD LPDJHP H D LPDJHP GH QRVVDV PDUFDV DIHWDQGR FRQVHTXHQWHPHQWH
QRVVDVYHQGDVHQRVVDUHSXWDomRRTXHSRGHLPSDFWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHRQRVVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

Nossas operações poderão ser influenciadas pelas regulamentações específicas em decorrência do
COVID-19

'HVGHRLQtFLRGDFULVHGRQRYRFRURQDYtUXVQR%UDVLOTXHJHURXHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFDGH
LPSRUWkQFLDQDFLRQDOR0LQLVWpULRGD6D~GHHD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD $QYLVD 
YrPHGLWDQGRXPDVpULHGHUHJXODo}HVHRULHQWDo}HVHVSHFtILFDVSDUDHQIUHQWDPHQWRGDSDQGHPLDGR
&29,'TXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
FRQGLo}HVILQDQFHLUD'HQWUHHVWDVUHJXODo}HVHRULHQWDo}HVYHULILFDPVH L D3RUWDULD06QGH
GHPDUoRGHTXHDXWRUL]DDHPLVVmRGHDWHVWDGRVHUHFHLWDVPpGLFDVSRUPHLRHOHWU{QLFR LL 
D0HGLGD3URYLVyULDQGHGHPDUoRGHTXHVXVSHQGHSRUGLDVRUHDMXVWHDQXDOGRV
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SUHoRVGHPHGLFDPHQWRVDWpGHMXQKRGH LLL D5HVROXomRGH'LUHWRULD&ROHJLDGDGD$QYLVD
QGHGHPDUoRGHGLVS}HVREUHSURFHGLPHQWRVWHPSRUiULRVSDUDDH[SRVLomRjYHQGD
GHSUHSDUDo}HVDQWLVVpSWLFDVRXVDQLWL]DQWHVRILFLQDLVHPYLUWXGHGDHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFD
HVWDEHOHFHFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVWHPSRUiULRVSDUDDYHQGDGHVWDVSUHSDUDo}HVSRUIDUPiFLDVGH
PDQLSXODomR LY 5HVROXomRQGHGHPDUoRGHTXHHVWHQGHWHPSRUDULDPHQWH SRU
PHVHV SRGHQGR VHU UHQRYDGD SRU SHUtRGRV LJXDLV H VXFHVVLYRV  DV TXDQWLGDGHV Pi[LPDV GH
PHGLFDPHQWRV VXMHLWRV D FRQWUROH HVSHFLDO SHUPLWLGDV HP 1RWLILFDo}HV GH 5HFHLWD H 5HFHLWDV GH
&RQWUROH(VSHFLDOHSHUPLWHWDPEpPHPFDUiFWHUWHPSRUiULRDHQWUHJDUHPRWDGHILQLGDSRUSURJUDPD
S~EOLFRHVSHFtILFRHDHQWUHJDHPGRPLFtOLRGHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDFRQWUROHHVSHFLDOHPYLUWXGH
GD (PHUJrQFLD GH 6D~GH 3~EOLFD GH ,PSRUWkQFLD ,QWHUQDFLRQDO (63,,  UHODFLRQDGD DR QRYR
&RURQDYtUXV 6$56&R9 H Y 5HVROXomRGH'LUHWRULD&ROHJLDGDGD$QYLVDQGHGHDEULO
GHTXHDXWRUL]DHPFDUiWHUWHPSRUiULRHH[FHSFLRQDODXWLOL]DomRGH³WHVWHVUiSLGRV´ HQVDLRV
LPRQRFURPDWRJUiILFRV SDUDR&29,'HPIDUPiFLDVDRVXVSHQGHURVHIHLWRVGRGRDUWH
GRDUWGD5'&QGHGHDJRVWRGH


LUHODFLRQDGRVDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHDWXDPRV

$WXDOPHQWHQmRDWXDPRVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV


MUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

Estamos sujeitos a leis e regulamentações ambientais.

(VWDPRVVXMHLWRVDOHLVHUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHIHUHQWHVjSUHVHUYDomRH
SURWHomR GR PHLR DPELHQWH (QWUH RXWUDV REULJDo}HV HVVDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV HVWDEHOHFHP
SDGU}HVHH[LJrQFLDVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOHSDGU}HVSDUDHPLVV}HVDWPRVIpULFDVSDUkPHWURV
GHHPLVV}HVGHUXtGRVEHPFRPRH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDVDiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDV4XDOTXHU
IDOKDQRFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVSRGHQRVVXEPHWHUDVDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHPHGLDURVGDQRVFDXVDGRVRXLQGHQL]DUWHUFHLURV

1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVQmRILFDUmRPDLVULJRURVDV&DVRILTXHPPDLV
ULJRURVDVSRGHUHPRVWHUTXHDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVJDVWRVSDUDFXPSULPHQWRGHVVDV
OHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLV,QYHVWLPHQWRVDPELHQWDLVQmRSUHYLVWRVSRGHPUHGX]LURVUHFXUVRV
GLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVHSRGHPQRVDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWH


NRXWURVULVFRV

5LVFRVUHODFLRQDGRVDTXHVW}HVPDFURHFRQ{PLFDV

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavirus
(COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o
mercado de negociação das ações de nossa emissão
6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDV DH[HPSORGR&29,' SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQR
PHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDO LQFOXLQGRRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPTXHQRVVDVDo}HVVmRQHJRFLDGDV QD
HFRQRPLD JOREDO LQFOXLQGR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD  H QD FRWDomR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPR]LNDYtUXVYtUXVHERODYtUXV
+1 SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH DYLiULD  D IHEUH DIWRVD YtUXV +1 LQIOXHQ]D $
SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWHPpGLR 0(56 HD
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VtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH 6$56 DIHWDUDPGHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHP
TXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP

(P  PDUoR GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GR YtUXV
&29,'GRHQoDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRX
RUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmR
VXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV$GHFODUDomRGDSDQGHPLDGR&29,'SHOD206GHVHQFDGHRXVHYHUDV
PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QR PXQGR WRGR D ILP GH FRQWURODU R
VXUWR UHVXOWDQGR HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H
lockdownUHVWULo}HVjVYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKR
LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV IHFKDPHQWR GR FRPpUFLR H UHGXomR GH FRQVXPR GH XPD
PDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQtFLSLRVLQFOXLQGRGDVORFDOLGDGHVHP
TXH SRVVXtPRV ORMDV VHJXLUDP HVVDV SURYLGrQFLDV DGRWDQGR PHGLGDV SDUD LPSHGLU RX UHWDUGDU D
SURSDJDomR GD GRHQoD FRPR UHVWULomR j FLUFXODomR H R LVRODPHQWR VRFLDO TXH UHVXOWDUDP QR
IHFKDPHQWRGHshoppings,iUHDVGHJUDQGHFLUFXODomRSDUTXHHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV

$VPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGR&29,'WLYHUDPXP
LPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOLQFOXLQGRQR%UDVLOLQFOXVLYHFDXVDQGR
RLWRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH$FRWDomR
GDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%IRLDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGRVXUWRGR&29,'

$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV HP DWLYRV EUDVLOHLURV R TXH SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHDFRWDomRGRVPHQFLRQDGRVDWLYRV

A instabilidade política tem afetado adversamente a economia brasileira, os nossos negócios e os
resultados de nossas operações, podendo afetar também o preço de negociação de nossas ações
2DPELHQWHSROtWLFRGR%UDVLOKLVWRULFDPHQWHLQIOXHQFLRXHFRQWLQXDDLQIOXHQFLDURGHVHPSHQKRGD
HFRQRPLDGRSDtV&ULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDDIHWDUDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHGR
S~EOLFR HP JHUDO R TXH UHVXOWRX QD GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD H QR DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GRV
YDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV

1RV ~OWLPRV DQRV RV PHUFDGRV EUDVLOHLURV HQIUHQWDUDP XP DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH GHYLGR jV
LQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVFRPRVHVFkQGDORVGHFRUUXSomRRVTXDLVFRQWLQXDPVHQGRLQYHVWLJDGRVSHOR
0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOQDV2SHUDo}HVLava JatoZelotesGreenfieldEficiênciaGHQWUHRXWUDVH
DRLPSDFWRGRVHVFkQGDORVVREUHDHFRQRPLDHDPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLUR0HPEURVGR*RYHUQR
)HGHUDOHGR3RGHU/HJLVODWLYRH([HFXWLYREHPFRPRDOWRVH[HFXWLYRVGHJUDQGHVHPSUHVDVIRUDP
SUHVRVRXHVWmRVHQGRSURFHVVDGRVRXLQYHVWLJDGRVSHORFULPHGHFRUUXSomRGHQWUHRXWURVFULPHVTXH
HQYROYHPRSDJDPHQWRGHSURSLQD

2 GLQKHLUR UHFHELGR SRU SROtWLFRV D WtWXOR GH SURSLQD WHULD VLGR XVDGR SDUD ILQDQFLDU FDPSDQKDV
SROtWLFDVGHSDUWLGRVSROtWLFRVDWXDLVHGHJRYHUQRVDQWHULRUHVHSDUDHQULTXHFHURVEHQHILFLiULRVGR
UHJLPH GH WURFD GH IDYRUHV &RPR UHVXOWDGR GLYHUVRV SROtWLFRV LQFOXLQGR PLQLVWURV VHQDGRUHV
UHSUHVHQWDQWHVIHGHUDLVHH[HFXWLYRVGDVSULQFLSDLVHPSUHVDVHVWDWDLVIRUDPGHPLWLGRVRXSUHVRVH
RXWURV SROtWLFRV H IXQFLRQiULRV S~EOLFRV HOHLWRV HVWmR VHQGR LQYHVWLJDGRV SRU VXSRVWDV FRQGXWDV
DQWLpWLFDVHLOHJDLVLGHQWLILFDGDVGXUDQWHD2SHUDomR/DYD-DWR1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHTXDOTXHU
SHVVRD TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH HVWHMD YLQFXODGD D QyV VHMD IXQFLRQiULR GLUHWRU FRQVHOKHLUR
IRUQHFHGRU SUHVWDGRU GH VHUYLoRV RX VXEFRQWUDWDGR QmR HVWi RXQmR HVWDUi HQYROYLGD QD 2SHUDomR
/DYD -DWR RX HP LQYHVWLJDo}HV VLPLODUHV R TXH SRGHULD DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D QRVVD LPDJHP H
UHSXWDomR

2 UHVXOWDGR GDV LQYHVWLJDo}HV HP FXUVR p LQFHUWR PDV Mi KRXYH LPSDFWR QHJDWLYR QD LPDJHP H
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UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1mRSRGHPRVSUHYHUVHDV
LQYHVWLJDo}HVUHVXOWDUmR HPPDLVLQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDRXVHKDYHUiQRYDVDOHJDo}HV
FRQWUD IXQFLRQiULRV GR JRYHUQR QR IXWXUR $OpP GLVVR QmR SRGHPRV SUHYHU R UHVXOWDGR GHVVDV
LQYHVWLJDo}HVQHPVHXVHIHLWRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVREUHRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLURHRX
VREUHRVQRVVRVQHJyFLRV

2 GHVHQYROYLPHQWR GHVVHV FDVRV GH FRQGXWDV DQWLpWLFDV WHP DIHWDGR H SRGH FRQWLQXDU D DIHWDU
DGYHUVDPHQWH QRVVD FRQGLomR ILQDQFHLUD H QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV EHP FRPR R SUHoR GH
QHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV1mRSRGHPRVSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPD
PDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDQHPVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRV
GRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR

$GLFLRQDOPHQWHGXUDQWHRPrVGHDEULOGHR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDVHHQYROYHXHPGLVFXVV}HV
SROtWLFDVTXHFXOPLQDUDPQDH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD6D~GH/XL]+HQULTXH0DQGHWWDHGR
SHGLGRGHH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD-XVWLoD6HUJLR0RUR0HQFLRQDGRVH[0LQLVWURVHUDP
FRQVLGHUDGRVQRPHVIRUWHVGRDWXDO*RYHUQR)HGHUDOHDVRFDVL}HVHPTXHDVDOWHUDo}HVPLQLVWHULDLV
RFRUUHUmRSURYRFDUDPDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV1mR
SRGHPRV JDUDQWLU TXH R GHVHQURODU GHVVHV HYHQWRV WHUi R FRQGmR GH SURYRFDU LPSDFWRV DGYHUVRV
DGLFLRQDLV j VLWXDomR SROtWLFRHFRQ{PLFD GR %UDVLO $OpP GLVVR QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH RXWURV
HYHQWRVSROtWLFRVQmRSURYRFDUDP DLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQRPHUFDGRGH
FDSLWDLVHQDFRWDomRGHQRVVDVDo}HV

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWiVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR
6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SHOD VXSRVWD SUiWLFD GH DWRV LPSUySULRV DOHJDGRV SHOR H[PLQLVWUR GD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV TXDLVTXHU
FRQVHTXrQFLDVUHVXOWDQWHVLQFOXLQGRXPDSRWHQFLDODEHUWXUDGHSURFHVVRGHimpeachmentSRGHULDP
WHUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRV
TXHRSHUDPQR%UDVLOLQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV

Crises econômicas, sanitárias, políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o
condão de impactar a economia brasileira poderá afetar o poder aquisitivo da população, o que,
poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos nossos produtos
&ULVHVHFRQ{PLFDVVDQLWiULDVSROtWLFDVDPELHQWDLVRXTXDOTXHURXWURWLSRGHFULVHTXHWHQKDRFRQGmR
GH LPSDFWDU D HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHUmR DIHWDU R SRGHU DTXLVLWLYR GD SRSXODomR R TXH SRGHUi
UHVXOWDUHPXPDGLPLQXLomRGRQ~PHURGHYHQGDVGRVQRVVRVSURGXWRV

$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGHSRUH[HPSORSURYRFRX
RDXPHQWRGRGyODUIUHQWHDRUHDODUHVWULomRGHFUpGLWRQRPHUFDGRLQWHUQRRDXPHQWRGDVWD[DVGH
GHVHPSUHJRRDXPHQWRGDLQDGLPSOrQFLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHGXomRGRFRQVXPRQR%UDVLO1R
PHVPRVHQWLGRDFULVHSROtWLFRHFRQ{PLFDYLYHQFLDGDSHORSDtVHQWUHWHYHXPLPSDFWR
UHOHYDQWHQDVWD[DVGHGHVHPSUHJRGLPLQXLQGRRSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRHFRQVHTXHQWHPHQWH
RFRQVXPRQRSDtV

5HFHQWHPHQWH R PXQGR WHP VLGR DIHWDGR SRU XPD SDQGHPLD &29,'  TXH WHP SURYRFDGR
LPSDFWRV HFRQ{PLFRV QHJDWLYRV JOREDLV GRV TXDLV QyV DLQGD QmR FRQVHJXLPRV TXDQWLILFDU &RPR
UHVXOWDGR GD SDQGHPLD DFUHGLWDVH TXH R SRGHU DTXLVLWLYR GD SRSXODomR EUDVLOHLUD UHGX]LUi R TXH
SRGHUiSURYRFDUXPDUHGXomRUHOHYDQWHQRFRQVXPRHLPSDFWDURQRVVRYROXPHGHYHQGDV2LPSDFWR
QR YROXPH GH QRVVDV YHQGDV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV H D QRVVD VLWXDomR
HFRQ{PLFD

O Governo Federal exerce influência significativa na economia brasileira. A conjuntura política e
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econômica brasileira pode causar um efeito adverso relevante nas nossas atividades.
+LVWRULFDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD WHP VRIULGR LQWHUYHQo}HV IUHTXHQWHV SRU SDUWH GR *RYHUQR
)HGHUDOTXHSRUYH]HVUHDOL]DPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDVSROtWLFDVHQRUPDV$VPHGLGDV
WRPDGDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO SDUD FRQWURODU D LQIODomR DOpP GH RXWUDV SROtWLFDV H QRUPDV
IUHTXHQWHPHQWH LPSOLFDP DXPHQWR GDV WD[DV GH MXURV PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH
SUHoRV LQWHUYHQo}HV QR PHUFDGR GH FkPELR FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV HQWUH
RXWUDVPHGLGDV1mRWHPRVFRQWUROHVREUHDVPHGLGDVHSROtWLFDVTXHR*RYHUQR)HGHUDOSRGHYLUD
DGRWDUQRIXWXURHWDPSRXFRSRGHPRVSUHYrODV2VQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRGHUmRYLUDVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSHORVVHJXLQWHVIDWRUHV

• WD[DVGHMXURV
• FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU
• SROtWLFDPRQHWiULD
• IOXWXDo}HVFDPELDLV
• DOWHUDomRGDVQRUPDVWUDEDOKLVWDVOHJDLVHUHJXODWyULDV
• LQIODomR
• OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
• H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
• SROtWLFDILVFDOHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULD
• FRQWUROHVREUHLPSRUWDomRHH[SRUWDomR
• LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFDH
• RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHU
QR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOSRGHFRQWULEXLUSDUD
DLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
EUDVLOHLURHGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVQRH[WHULRUSRUFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV

$OpPGLVVRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDIRLDIHWDGDSRUHYHQWRVSROtWLFRVUHFHQWHVTXHWDPEpPDIHWDUDPD
FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO SUHMXGLFDQGR DVVLP R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR
EUDVLOHLUR $GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU IDOWD GH GHFLVmR GR JRYHUQR EUDVLOHLUR SDUD LPSOHPHQWDU
PXGDQoDV HP FHUWDV SROtWLFDV RX UHJXODPHQWRV SRGHP FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D HFRQ{PLFD GRV
LQYHVWLGRUHVHPUHODomRDR%UDVLOHDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRRTXHSRGHWHUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyVHVREUHQRVVDVDo}HV

A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e, consequentemente, nos afetar
adversamente

$PRHGDEUDVLOHLUDVRIUHXGHVYDORUL]Do}HVUHFRUUHQWHVFRPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRHRXWUDV
PRHGDV 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR GHVYDORUL]Do}HV
UHSHQWLQDVPLQLGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDV GXUDQWHDVTXDLVDIUHTXrQFLDGRVDMXVWHVYDULRXGHGLiULD
DPHQVDO VLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELRIOXWXDQWHFRQWUROHVFDPELDLVHPHUFDGRGHFkPELRGXSOR
FRPLQWHUYHQo}HVSHOR%DQFR&HQWUDOQDFRPSUDHYHQGDGHPRHGDHVWUDQJHLUD'HVGHR%UDVLO
DGRWDXPVLVWHPDGHWD[DFDPELDOIOXWXDQWHFRPLQWHUYHQo}HVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOQDFRPSUD
RXYHQGDGHPRHGDHVWUDQJHLUD'HWHPSRVHPWHPSRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGH
FkPELR HQWUH R 5HDO H R 'yODU H RXWUDV PRHGDV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH R 5HDO QmR VRIUHUi
GHSUHFLDomRRXDSUHFLDomRHPUHODomRDR'yODUQRYDPHQWH'HVGHGHGH]HPEURGHRYDORU
GRUHDOHPUHODomRDR'yODUGHSUHFLRXDLQGDPDLVHFRPRUHVXOWDGRDWD[DGHFkPELRHPGHMXQKR
GHHUDGH5SRU'yODU

8P TXDGUR GH LQVWDELOLGDGH FDPELDO SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR UHOHYDQWH H DGYHUVR QRV QRVVRV
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UHVXOWDGRV$VGHVYDORUL]Do}HVGR5HDOHPUHODomRDR'yODUHDRXWUDVSULQFLSDLVPRHGDVHVWUDQJHLUDV
SRGHP FULDU SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV DGLFLRQDLV QR %UDVLO H DFDUUHWDU DXPHQWRV GDV WD[DV GH MXURV
SRGHQGR DIHWDU GH PRGR QHJDWLYR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H QRV DIHWDQGR
FRQVHTXHQWHPHQWH

3RURXWURODGRDYDORUL]DomRGRUHDOSRGHFDXVDUGHWHULRUDomRQDVFRQWDVDWXDLVGR%UDVLOHHPVHX
EDODQoR GH SDJDPHQWRV EHP FRPR XP HQIUDTXHFLPHQWR GR FUHVFLPHQWR GR SURGXWR LQWHUQR EUXWR
JHUDGRSHODVH[SRUWDo}HV1mRWHPRVTXDOTXHULQIOXrQFLDVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLO
H VRPRV LQFDSD]HV GH SUHYHU YDULDo}HV QDV WD[DV GH FkPELR 3RUWDQWR SRGHPRV VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVSRUSROtWLFDVGHFkPELR

1mRH[HUFHPRVTXDLVTXHULQIOXrQFLDVVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLOQHPGLVSRPRVGD
FDSDFLGDGHGHSUHYrOD1RVVRQHJyFLRVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHSHUVSHFWLYDV
SRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV

Esforços governamentais podem impactar as taxas de juros e a inflação, influenciando assim o
crescimento da economia brasileira e as nossas atividades

1RSDVVDGRR%UDVLOUHJLVWURXWD[DVGHLQIODomRH[WUHPDPHQWHDOWDV$SROtWLFDGHFRQWUROHGDLQIODomR
FRPELQDGDFRPDHVSHFXODomRVREUHHYHQWXDLVPHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVDVHUHPDGRWDGDVWLYHUDP
HIHLWRQHJDWLYRVLJQLILFDWLYRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRQWULEXLQGRSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFD
H[LVWHQWHQR%UDVLOHSDUDRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR$V
PHGLGDVGRJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRQWUROHGDLQIODomRIUHTXHQWHPHQWHWrPLQFOXtGRDPDQXWHQomR
GH SROtWLFD PRQHWiULD UHVWULWLYD FRP HOHYDGDV WD[DV GH MXURV OLPLWDQGR DVVLP D GLVSRQLELOLGDGH GH
FUpGLWRHUHGX]LQGRRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR&RPRFRQVHTXrQFLDDVWD[DVGHMXURVRILFLDLVQR%UDVLO
QRILQDOGHHIRUDPGHHDRDQRUHVSHFWLYDPHQWHFRQIRUPH
HVWDEHOHFLGRSHOR&2320(PGHIHYHUHLURGHR&2320UHGX]LXQRYDPHQWHDWD[DEiVLFD
GH MXURV SDUD  $XPHQWRV VXFHVVLYRV QD LQIODomR SRGHP DXPHQWDU RV FXVWRV H GHVSHVDV GD
&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVHXGHVHPSHQKRILQDQFHLUR

)XWXUDV PHGLGDV GR JRYHUQR EUDVLOHLUR LQFOXLQGR UHGXomR GDV WD[DV GH MXURV D LQWHUYHQomR QR
PHUFDGRGHFkPELRHQRPHUFDGRGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVSDUDDMXVWDURXIL[DURYDORUGR5HDO
SRGHUmRGHVHQFDGHDURDXPHQWRGHLQIODomR6HR%UDVLOH[SHULPHQWDUQtYHOGHLQIODomRHOHYDGDQR
IXWXUR SRGHUHPRV QmR VHU FDSD]HV GH UHDMXVWDU RV SUHoRV TXH FREUDPRV GH QRVVRV FOLHQWHV SDUD
FRPSHQVDU RV HIHLWRV GD LQIODomR VREUH D QRVVD HVWUXWXUD GH FXVWRV R TXH SRGHUi DIHWDU D QRVVD
FRQGLomRILQDQFHLUD$OpPGLVVRQDKLSyWHVHGHDXPHQWRGHLQIODomRR*RYHUQR)HGHUDOSRGHUiRSWDU
SRUHOHYDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDVWD[DVGHMXURVRILFLDLV$HOHYDomRGDVWD[DVGHMXURVSRGHUiLPSDFWDU
QmR VRPHQWH R FXVWR GH FDSWDomR GH QRYRV HPSUpVWLPRV FRPR WDPEpP R FXVWR GH QRVVR
HQGLYLGDPHQWRDWXDOYLQGRDFDXVDURDXPHQWRGHQRVVDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV

8PDSROtWLFDDQWLLQIODFLRQiULDDGRWDGDSHOR*RYHUQR)HGHUDOSRGHUiUHVXOWDUHPUHGXomRGRQtYHOGH
DWLYLGDGHHFRQ{PLFDHSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRDOpPGDIDOWDGHFUpGLWRGLVSRQtYHOQRPHUFDGR
JHUDQGRFRQVHTXrQFLDVQHJDWLYDVSDUDRVQRVVRVQHJyFLRV
Acontecimentos e mudanças na percepção de riscos em outros países, podem prejudicar o preço de
mercado dos valores mobiliários globais, dentre eles o preço de mercado das nossas ações
2 YDORU GH PHUFDGR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV p DIHWDGR SHODV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRHPRXWURVSDtVHVSULQFLSDOPHQWHRV(VWDGRV8QLGRVHRVSDtVHVGD(XURSD
EHP FRPR HP RXWURV SDtVHV GD $PpULFD /DWLQD H GH RXWURV SDtVHV HPHUJHQWHV $V UHDo}HV GRV
LQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHVHVSHFLDOPHQWH(VWDGRV8QLGRVH(XURSDSRGHP
WHUXPLPSDFWRDGYHUVRVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV
2V SUHoRV GDV Do}HV QHJRFLDGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR SRU H[HPSOR WrP VLGR
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KLVWRULFDPHQWH VXVFHWtYHLV jV IOXWXDo}HV GDV WD[DV GH MXURV QRV (VWDGRV 8QLGRV EHP FRPR jV
YDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGHYDORUHVGRV(VWDGRV8QLGRV

$OpPGLVVRDVFULVHVRXDFRQWHFLPHQWRVUHOHYDQWHVHPRXWURVSDtVHVFRPRDUHFHQWHFULVHHQWUHRV
(VWDGRV 8QLGRV H R ,Um H R VXUWR GR &RURQDYtUXV &29,'  SRGHP UHGX]LU R LQWHUHVVH GRV
LQYHVWLGRUHV HP YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR QDV QRVVDV Do}HV 7DLV
DFRQWHFLPHQWRV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH R YDORU GH PHUFDGR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR
UHVWULQJLURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHFRPSURPHWHUQRVVDFDSDFLGDGHGHILQDQFLDUQRVVDV
RSHUDo}HVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV

Qualquer rebaixamento na classificação de crédito do Brasil poderá afetar adversamente o preço
de negociação das nossas ações

2V ratings GH FUpGLWR DIHWDP D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLPHQWRV $JrQFLDV GH FODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVratingsVREHUDQRVWHQGRFRPREDVHGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGR
WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ItVLFDV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH HQGLYLGDPHQWR H D
SHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDLVTXHUGHVVHVIDWRUHV

$VDJrQFLDVGHUDWLQJFRPHoDUDPDUHYLVDUDFODVVLILFDomRGHratingGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOHP
VHWHPEURGH6XEVHTXHQWHPHQWHR%UDVLOSHUGHXVXDFRQGLomRGHJUDXGHLQYHVWLPHQWRQDVWUrV
SULQFLSDLVDJrQFLDVGHratingStandard & Poor´sLQLFLDOPHQWHUHGX]LXRratingGHFUpGLWREUDVLOHLUR
GH%%%QHJDWLYRSDUD%%SRVLWLYRHSRVWHULRUPHQWHUHGX]LXRQRYDPHQWHGH%%SRVLWLYRSDUD%%
PDQWHQGR VXD SHUVSHFWLYD QHJDWLYD VREUH R rating FLWDQGR XPD VLWXDomR GH FUpGLWR SLRU GHVGH R
SULPHLURUHEDL[DPHQWR1RGLDGH-DQHLURGH6WDQGDUG 3RRU¶VUHEDL[RXQRYDPHQWHRUDWLQJ
GHFUpGLWREUDVLOHLURGH%%SDUD%%(PGH]HPEURGHMoody´sFRORFRXRVratingsGHHPLVVmR
HGHWtWXORV%DDGR%UDVLOHPUHYLVmRSDUDUHEDL[DPHQWRHSRVWHULRUPHQWHUHEDL[RXRVratingsGH
HPLVVmRHGHWtWXORVSDUDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHP%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYD
FLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHXPDPDLRUGHWHULRUDomRQRVLQGLFDGRUHVGHGtYLGDEUDVLOHLURFRQVLGHUDQGR
XP DPELHQWH GH EDL[R FUHVFLPHQWR H FRP GLQkPLFDV SROtWLFDV GHVDILDGRUDV Fitch UHEDL[RX D
FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%SRVLWLYRFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGR
DUiSLGDH[SDQVmRGHGpILFLWRUoDPHQWiULRGRSDtVHDUHFHVVmRHPQtYHOSLRUGRTXHRHVSHUDGR(P
IHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXQRYDPHQWHDFODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%
QHJDWLYRFLWDQGRHQWUHRXWURVPRWLYRVGpILFLWVILVFDLVDHOHYDGDHFUHVFHQWHFDUJDGDGtYLGDS~EOLFD
H D LPSRVVLELOLGDGH GH LPSOHPHQWDU DV UHIRUPDV TXH PHOKRUDULDP R GHVHPSHQKR HVWUXWXUDO GDV
ILQDQoDVS~EOLFDV'LDQWHGRVUHEDL[DPHQWRVTXHRFRUUHUDPGHVGHR%UDVLOSHUGHXVHXVWDWXVGH
JUDX GH LQYHVWLPHQWR QDV WUrV JUDQGHV DJrQFLDV GH UDWLQJ H FRQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GH
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGRVPHUFDGRVGHGtYLGDHGHDo}HVEUDVLOHLURIRUDPDIHWDGRVGH
PDQHLUD QHJDWLYD 8P SURORQJDPHQWR QD DWXDO UHFHVVmR EUDVLOHLUD SRGHULD OHYDU D QRYRV
UHEDL[DPHQWRVGHUDWLQJV1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRUDWLQJGHFUpGLWREUDVLOHLURHUD
FODVVLILFDGR FRPR %%QHJDWLYR %D H %%QHJDWLYR SHOD Standard & Poor´s Moody´s H Fitch
UHVSHFWLYDPHQWH

1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH DV DJrQFLDV GH UDWLQJ PDQWHUmR HVVDV FODVVLILFDo}HV VREUH R FUpGLWR
EUDVLOHLUR H TXDOTXHU UHEDL[DPHQWR GH ratings GH FUpGLWR VREHUDQR EUDVLOHLUR SRGHUi DXPHQWDU D
SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLPHQWRV H FRPR UHVXOWDGR DXPHQWDU R FXVWR GHIXWXUDV HPLVV}HV GH

GtYLGDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDVDo}HV
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±5LVFRVGHPHUFDGR


$OpPGRVULVFRVLQGLFDGRVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWDPRVH[SRVWRVDULVFRVGH
PHUFDGRGHFRUUHQWHVGDVQRVVDVDWLYLGDGHVHGHQRVVRVQHJyFLRVFRQIRUPHDEDL[RGHVFULWRV(VVHV
ULVFRV HQYROYHP SULQFLSDOPHQWH DOWHUDo}HV QD WD[D GH MXURV H IOXWXDo}HV QD WD[D GH FkPELR TXH
SRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRYDORUGRVSDVVLYRVILQDQFHLURVRXRIOX[RGHFDL[DIXWXUREHPFRPRRV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

Riscos de taxa de juros
(VWDPRVH[SRVWRVDRULVFRGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVVHQGRTXHWDOPRGLILFDomRSRGHLPSDFWDU
D GHVSHVD ILQDQFHLUD DVVRFLDGD DRV HPSUpVWLPRV H DV UHFHLWDV ILQDQFHLUDV RULXQGDV GH QRVVDV
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDV2ULVFRH[LVWHIXQGDPHQWDOPHQWHHPUD]mRGDSRVVLELOLGDGHGHIOXWXDomRGR
&',HDQRVVDDGPLQLVWUDomRRFRQVLGHUDUHOHYDQWH

(PPDUoRGHRYROXPHGHQRVVRVHPSUpVWLPRVLQGH[DGRVDR&',HUDGH5PLOK}HV
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH 3DUDDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHXWLOL]DPRVR&',GH
FRPRSRQWRGHUHIHUrQFLDFHQiULRSURYiYHOFRQVLGHUDQGRDH[SHFWDWLYDGHPHUFDGRFRQIRUPH
GDGRVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO %$&(1 SXEOLFDGRVHP$GLFLRQDOPHQWHHPWHVWHV
GH VHQVLELOLGDGH SDUD FHQiULRV PDLV ULJRURVRV FRQVLGHUDPRV DXPHQWRV QD WD[D PpGLD GR &', GD
RUGHPGH  H  

$SUHVHQWDPRVDEDL[RTXDGURFRPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHQRVWUrVFHQiULRVSURSRVWRVFRQVLGHUDQGR
RLPSDFWRQHJDWLYRQRUHVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVJHUDGRSHORVHPSUpVWLPRVLQGH[DGRVDR&',
HPDEHUWRHPGHPDUoRGH2VFHQiULRVIRUDPHVWLPDGRVFRQIRUPHRGLVSRVWRQD,QVWUXomR
&90QGHGHGH]HPEURGH

&RQVROLGDGR
2SHUDomR
Aplicações indexadas ao CDI
(PSUpVWLPRVLQGH[DGRVDR&',
6:$3VLQGH[DGRVDR&',
'HVSHVDGH-XURVV'tYLGD/tTXLGDLQGH[DGDV
DR&',
7D[DDQXDOHVWLPDGDGR&',HP

%DVHGHFiOFXOR

 
 


&HQiULR
3URYiYHO

&HQiULR,
&HQiULR,,
'HWHULRUDomRGH 'HWHULRUDomRGH









 





 











$GLFLRQDOPHQWHRVLPSDFWRVFDXVDGRVSHOR&29,'QDHFRQRPLDJOREDODFDUUHWDUDP HSRGHP
FRQWLQXDU D DFDUUHWDU  HP RVFLODo}HV GH WD[DV GH MXURV FREUDGDV SHODV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV
LPSDFWDQGRGtYLGDVH[LVWHQWHVHRXDQHFHVVLGDGHGHDGTXLULUQRYRVSDVVLYRVILQDQFHLURV

Riscos cambial

(VWDPRVH[SRVWRVDRULVFRFDPELDOVHQGRTXHWDOPRGLILFDomRSRGHLPSDFWDUDGHVSHVDILQDQFHLUD
DVVRFLDGD D SDUWH GRV HPSUpVWLPRV TXH FRQWUDtPRV HP PRHGD HVWUDQJHLUD GyODU H HXUR  3RU
FRQVLGHUDUHVVHXPULVFRUHOHYDQWHFRQWUDWDPRVMXQWRDRV%DQFRV,WD~6DIUD%%0%UDGHVFR$%&
H&&%RSHUDo}HVGH6:$3REVHUYDQGRDVPHVPDVGDWDVYHQFLPHQWRVHYDORUHVQRFLRQDLVGHQRVVDV
H[SRVLo}HVSDVVLYDVFRQWUDWDGDVFRPDPHVPDLQVWLWXLomRHPPRHGDHVWUDQJHLUDGHIRUPDDDQXODUR
ULVFRFDPELDOVXEVWLWXLQGRRSHODYDULDomRSHUFHQWXDOGR&',DSOLFDGDHPXPPRQWDQWHHP5HDLV

26:$3QmRSRVVXLFXVWRLQLFLDO$RSHUDomRGH6:$3HVWiFDVDGDFRPDVFDSWDo}HVHPPRHGD
HVWUDQJHLUDHPWHUPRVGHYDORUQRFLRQDOSUD]RHWD[DGHMXURVVHQGRQXORVHXHIHLWRQRYHQFLPHQWR
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2UHVXOWDGRGH6:$3HQWUHDSRQWDDWLYD GyODUHHXUR HDSRQWDSDVVLYD &', HVWiUHJLVWUDGDQR
DWLYRRXSDVVLYRGHDFRUGRFRPDQDWXUH]DGRVDOGR

1yVWHPRVSRUSROtWLFDOLTXLGDUFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RVRPHQWHQRYHQFLPHQWR2HIHLWROtTXLGR
GHPRQVWUDGRQRTXDGURGHDQiOLVHVHQVLELOLGDGHHPGHPDUoRGHpJHUDGRSHODGLIHUHQoDQD
IRUPD GH PHQVXUDomR GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV LQGH[DGRV j YDULDomR FDPELDO (QTXDQWR RV
HPSUpVWLPRVHPPRHGDQDFLRQDOVmRUHFRQKHFLGRVSHORVHXFXVWRDPRUWL]DGRRVHPSUpVWLPRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUDHRV6:$3VVHHQFRQWUDPUHFRQKHFLGRVSHORVHXYDORUMXVWRFRQIRUPH'HOLEHUDomR
&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDH'HOLEHUDomR&90QGHGH
QRYHPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD 1DV GDWDV GH YHQFLPHQWR GRV HPSUpVWLPRV R VHX FXVWR
DPRUWL]DGRVHUiLJXDODRVHXYDORUMXVWRDQXODQGRFRPSOHWDPHQWHRHIHLWRGHYDULDo}HVFDPELDLVQR
FDL[DGDQRVVD&RPSDQKLD

&DOFXODPRVDVYDULDo}HVQRVYDORUHVFRQWDELOL]DGRVGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPULVFRFDPELDO
HPWUrVFHQiULRVGLVWLQWRVFRQVLGHUDQGRDSRVVtYHOYDULDomRGRGyODU3WD[8WLOL]DPRVQDFRQVWUXomR
GRFHQiULRSURYiYHORGyODUHHXURIXWXURSDUDFDGDYHQFLPHQWRGRVVHXVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
REWLGRVMXQWRj%6$%UDVLO%ROVD%DOFmRHPGHPDUoRGH

&RQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[RHPQHQKXPGRVFHQiULRVFRQVLGHUDQGRRULVFRGDRVFLODomRGRGyODU
H HXUR LQFRUUHUtDPRV HP SHUGD FRQWiELO 2V FHQiULRV IRUDP HVWLPDGRV FRQIRUPH R GLVSRVWR QD
,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGH

'yODU

%DVHGHFiOFXOR

&HQiULR
3URYiYHO

&HQiULR,
&HQiULR,,
'HWHULRUDomRGH 'HWHULRUDomRGH


Taxa de câmbio em 31/03/2020¹



Taxa de câmbio estimada para 31/03/2020 ¹





(PSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
 





6:$3 3RQWD$WLYDHPPRHGDHVWUDQJHLUD 

 

 



 



¹Fonte: site do Banco Central do Brasil - taxas de câmbio e boletim focus.
(XUR

%DVHGHFiOFXOR

&HQiULR
3URYiYHO

Taxa de câmbio em 31/03/2020¹
Taxa de câmbio estimada para 31/03/2020¹





 

6:$3 3RQWD$WLYDHPPRHGDHVWUDQJHLUD 





¹Fonte: site do Banco Central do Brasil - taxas de câmbio e boletim focus.
(PSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD

&HQiULR,
&HQiULR,,
'HWHULRUDomRGH 'HWHULRUDomRGH










 

 




413
PÁGINA: 47 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

 3URFHVVRVMXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmR VLJLORVRV HUHOHYDQWHV

3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  FRQVLGHUDPRV FRPR SURFHVVRV MXGLFLDLV HRX DGPLQLVWUDWLYRV
LQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHV L SURFHVVRVFRPYDORULQGLYLGXDOLJXDORXVXSHULRUD5H
LL  RXWURV SURFHVVRV TXH LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU LQGLYLGXDOPHQWH SRVVDP YLU D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDQRVVDLPDJHP ³3URFHVVRV5HOHYDQWHV´ 

(PGHPDUoRGHQyVHQRVVDVFRQWURODGDVILJXUiYDPRVFRPRSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVH
DGPLQLVWUDWLYRVGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGHQRVVDVRSHUDo}HVHQYROYHQGRTXHVW}HVWUDEDOKLVWDV
WULEXWiULDV UHJXODWyULDV H FtYHLV GRV TXDLV 5  IRUDP FODVVLILFDGRV SHORV QRVVRV
DVVHVVRUHV OHJDLV LQWHUQRV H H[WHUQRV FRP SUREDELOLGDGH GH SHUGD UHPRWD 5 FRP
SUREDELOLGDGHGHSHUGDSRVVtYHOH5FRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHO

2YDORUWRWDOUHODFLRQDGRDSURFHVVRVFRPSHUGDFODVVLILFDGDFRPRSURYiYHOVHHQFRQWUDSURYLVLRQDGR
SHOD&RPSDQKLDHHVWiGLYLGLGRGDVHJXLQWHIRUPD5UHIHUHPVHjVDo}HVWUDEDOKLVWDV
5jVDo}HVWULEXWiULDVH5jVDo}HVFtYHLV


(i)
Trabalhistas

(P  GH PDUoR GH  pUDPRV SDUWH SDVVLYD HP  SURFHVVRV WUDEDOKLVWDV MXGLFLDLV TXH
WRWDOL]DYDP5GRVTXDLV55H5IRUDP
FODVVLILFDGRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWDUHVSHFWLYDPHQWH

1DPHVPDGDWDQmRpUDPRVSDUWHVDWLYDVHPSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD(PGHPDUoRGH
pUDPRVSDUWHSDVVLYDHPDomRFLYLOS~EOLFDGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD


3URFHVVRQ
-Xt]R
9DUDGR7UDEDOKR
,QVWkQFLD

'DWDGHLQVWDXUDomR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKR ³037´ 
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX'URJDULD5RViULR6$
9DORUHV EHQV RX
5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
2 037 DMXL]RX $omR &LYLO 3~EOLFD ³$&3´  SOHLWHDQGR D
DEVWHQomR GH HIHWXDU UHYLVWD SHVVRDO QRV SHUWHQFHV GH VHXV
HPSUHJDGRV HRX WHUFHLUL]DGRV SUHVHUYDQGR D SULYDFLGDGH D
KRQUDHDLPDJHPGRVWUDEDOKDGRUHVHPUHODomRDWRGRVRVVHXV
HPSUHJDGRVHRXWHUFHLUL]DGRVGHVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVHPWRGR
RWHUULWyULRQDFLRQDOQRVWHUPRVGR$UWGD/HLQ
FRQIRUPHDXWRUL]DR$UWGD/HLQ2VSHGLGRVIRUDP
MXOJDGRV LPSURFHGHQWH HP  H  ,QVWkQFLDV 2 037 LQWHUS{V
3ULQFLSDLVIDWRV
5HFXUVR GH 5HYLVWD R TXDO WHYH VHX VHJXLPHQWR GHQHJDGR SHOR
7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKRGD5HJLmRHP2
037 LQWHUS{V $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR (P  IRL
SXEOLFDGRDFyUGmRWHQGRD7XUPDGR767QHJDGRSURYLPHQWR
DR$,55

6WDWXV$JXDUGDQGRDUTXLYDPHQWR
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&KDQFH GH SHUGD
SURYiYHO SRVVtYHO H
UHPRWR 
$QiOLVHGRLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGD5D]}HV
GD UHOHYkQFLD GR
SURFHVVR
SDUD D
&RPSDQKLD
9DORU3URYLVLRQDGR

5QR5LVFR5HPRWR
3URFHVVR FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH SRU FRQWD GR WHPD H YDORU
HQYROYLGR1RFDVRGHGHFLVmRGHVIDYRUiYHOHPIDFHGD5RViULR
SRGHUiKDYHULPSDFWRILQDQFHLURQRYDORULQGLFDGRHP³&KDQFH
GH3HUGD´DFLPD
1mRKiYDORUSURYLVLRQDGR



(ii)
Tributários

(P  GH PDUoR GH  pUDPRV SDUWH SDVVLYD HP  SURFHVVRV WULEXWiULRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRVTXHWRWDOL]DYDP5GRVTXDLV55H
5 IRUDP FODVVLILFDGRV FRP SUREDELOLGDGH GH SHUGD SURYiYHO SRVVtYHO H UHPRWD
UHVSHFWLYDPHQWH

1DPHVPDGDWDpUDPRVSDUWHVDWLYDVHPDSUR[LPDGDPHQWHSURFHVVRVMXGLFLDLVWULEXWiULRVHPTXH
VHEXVFDPDUHFXSHUDomRGHFUpGLWRVUHODFLRQDGRVDRVVHJXLQWHVWULEXWRV3,6&2),16,53-&6//
&RQWULEXLo}HV6RFLDLV,&06H,166

(PGHPDUoRGHpUDPRVSDUWHHPSURFHVVRVUHOHYDQWHVGHQDWXUH]DWULEXWiULDGHVFULWRV
DEDL[R

3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDGRVTXDLVQRVVD&RPSDQKLDHUDSDUWHUp
HPWDOGDWDHTXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRYLGHLWHPDEDL[R


3URFHVVRQ
'HOHJDFLDGD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLOORFDOL]DGDHP%UDVtOLDQR
-Xt]R
'LVWULWR)HGHUDO
,QVWkQFLD
,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR

$XWRU5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX'URJDULD5RViULR6$
9DORUHV EHQV RX
5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
7UDWDVH GH $XWR GH ,QIUDomR SDUD FREUDQoD GH L  FRQWULEXLo}HV
SUHYLGHQFLiULDV SDWURQDLV QmR GHFODUDGDV HP *XLD GH
5HFROKLPHQWRGR)XQGRGH*DUDQWLDH,QIRUPDo}HVj3UHYLGrQFLD
6RFLDO  *),3 H LQFLGHQWHV VREUH UHPXQHUDo}HV SDJDV DRV
VHJXUDGRVTXHSUHVWDUDPVHUYLoRVjHPSUHVDH LL FRQWULEXLo}HV
UHODWLYDV DR JUDX GH LQFLGrQFLD GH LQFDSDFLGDGH ODERUDWLYD
3ULQFLSDLVIDWRV
GHFRUUHQWHVGRVULVFRVDPELHQWDLVGRWUDEDOKRHSRUFRQWULEXLo}HV
GHYLGDVjWHUFHLURV

2 ODQoDPHQWR DEUDQJH R SHUtRGR FRPSUHHQGLGR HQWUH DV
FRPSHWrQFLDVMDQHLURGHjGH]HPEURGHLQFOXVLYH
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(PDHPSUHVDIRLFLHQWLILFDGDGDGHFLVmRGHSULPHLUD
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYDDTXDOMXOJRXSDUFLDOPHQWHSURFHGHQWHD
LPSXJQDomR DSUHVHQWDGD H[FOXLQGR GLYHUVDV UXEULFDV GR
ODQoDPHQWR RULJLQDULDPHQWH ODYUDGR (P  IRL
LQWHUSRVWRUHFXUVRYROXQWiULRFRQWUDDDOXGLGDGHFLVmRWHQGRVLGR
RV DXWRV UHPHWLGRV DR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV
)LVFDLVHP

(P  RV DXWRV IRUDP UHFHELGRV QR 7ULEXQDO
$GPLQLVWUDWLYR H DJXDUGDP GLVWULEXLomR H GHVLJQDomR GH
&RQVHOKHLUR5HODWRUDWpRSUHVHQWHPRPHQWR

&KDQFH GH SHUGD
SURYiYHO SRVVtYHO H
UHPRWR 
$QiOLVH GR LPSDFWR
HP FDVR GH SHUGD
5D]}HV GD UHOHYkQFLD
GR SURFHVVR SDUD D
&RPSDQKLD
9DORU3URYLVLRQDGR

5QR5LVFR3URYiYHO
3URFHVVRFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHPUD]mRGRYDORUHQYROYLGR1R
FDVRGHGHFLVmRGHVIDYRUiYHOj&RPSDQKLDSRGHUiKDYHULPSDFWR
ILQDQFHLURQROLPLWHGRYDORULQGLFDGRQR5LVFR3URYiYHO

5



3URFHVVRQ
9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULRGR'LVWULWR)HGHUDO±75)
-Xt]R
5HJLmR
,QVWkQFLD
,QVWkQFLD-XGLFLDO
'DWDGHLQVWDXUDomR

$XWRU8QLmR)HGHUDO
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX'URJDULD5RViULR6$
9DORUHV EHQV RX
5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
([HFXomR)LVFDOSURSRVWDSHOD8QLmR)HGHUDOHPIDFHGDPDWUL]GD
'URJDULD 5RViULR &13- Q   SRU VXSRVWRV
GpELWRV GH FRQWULEXLo}HV SUHYLGHQFLiULDV 2V ODQoDPHQWRV
FRPSUHHQGHPRVVHJXLQWHVSHUtRGRV

D   j  H  LQVFULWRV HP GtYLGD DWLYD HP
VRED&'$QH
3ULQFLSDLVIDWRV
E HjLQVFULWRVHPGtYLGDDWLYD
HPVRED&'$Q

(P  R -XL] SURIHULX GHVSDFKR UHFRQKHFHQGR TXH R
FRPSDUHFLPHQWR HVSRQWkQHR GR H[HFXWDGR GLVSHQVD D H[SHGLomR
GRPDQGDGRGHFLWDomR
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&KDQFHGHSHUGD
$QiOLVH GR LPSDFWR
HP FDVR GH SHUGD
5D]}HV GD UHOHYkQFLD
GR SURFHVVR SDUD D
&RPSDQKLD
9DORU3URYLVLRQDGR

(P  D 3URFXUDGRULD *HUDO GD )D]HQGD 1DFLRQDO
DSUHVHQWRX PDQLIHVWDomR QRV DXWRV LQIRUPDQGR R FDQFHODPHQWR
GDV&'$VHUHFRQKHFHQGRDTXLWDomRGRVGpELWRVQHODLQVFULWRV

$WXDOPHQWH RV DXWRV HVWmR FRQFOXVRV SDUD TXH VHMD SURIHULGD
GHFLVmRVREUHRQRVVRSHGLGRGHH[WLQomRGDH[HFXomRILVFDO
5QR3RVVtYHO
3URFHVVRFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHPUD]mRGRYDORUHQYROYLGR1R
FDVR GH GHFLVmR GHVIDYRUiYHO j &RPSDQKLD KDYHUi LPSDFWR
ILQDQFHLUR QR YDORU LQGLFDGR QR LWHP ³9DORUHV EHQV RX GLUHLWRV
HQYROYLGRV´DFLPD

1mRKiYDORUSURYLVLRQDGR



(iii)
Outros

(PGHPDUoRGHDQRVVDFRQWURODGRUD3URIDUPD'LVWULEXLGRUDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV
6$ HUD SDUWH QR VHJXLQWH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR FXMR GHVIHFKR SRGHUi LPSDFWDU DV QRVVDV
DWLYLGDGHV

3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQ
-Xt]R
,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ,13,
,QVWkQFLD
$GPLQLVWUDWLYD
'DWDGHLQVWDXUDomR

$XWRU65/
3DUWHVQRSURFHVVR
5pX 3URIDUPD 'LVWULEXLGRUD GH 3URGXWRV )DUPDFrXWLFRV 6$
3URIDUPD
9DORUHV EHQV RX
8VRGDPDUFD1QDFODVVHGR,13,
GLUHLWRVHQYROYLGRV
7UDWDVH GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR LQVWDXUDGR SRU  65/
HP TXH R DXWRU FRP EDVH HP VHXV UHJLVWURV MXQWR DR ,13, QDV
FODVVHVHGHVWLQDGDVDDUWLJRVGHFRXURPDODVHEROVDV
DUWLJRV GR YHVWXiULR  UHTXHU D QXOLGDGH GR UHJLVWUR GD PDUFD
1 DWXDOPHQWH UHJLVWUDGD QD FODVVH  GR ,13,  GHVWLQDGD
SURGXWRV FRVPpWLFRV WDLV FRPR DOJRGmR HVPDOWH PDTXLDJHP
HQWUHRXWURVUHODFLRQDGRV VREWLWXODULGDGHGD3URIDUPDHTXHp
H[SORUDGDSRUQRVVD&RPSDQKLD
3ULQFLSDLVIDWRV

$GHIHVDGD3URIDUPDVHJXLXHPVtQWHVHDOLQKDGHDXVrQFLDGH
FROLGrQFLDHQWUHWDLVFODVVHVLPSRVVLELOLGDGHGHFRQIXVmRHQWUHRV
FRQVXPLGRUHVFRPEDVHHPSUHFHGHQWHVGR75)

(P  DSUHVHQWDPRV PDQLIHVWDomR VREUH R UHIHULGR
SURFHGLPHQWR H QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
HVWiYDPRVDJXDUGDQGRGHFLVmRSRUSDUWHGR,13,
&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
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$QiOLVH GR LPSDFWR
HP FDVR GH SHUGD
5D]}HV GD UHOHYkQFLD
GR SURFHVVR SDUD D
&RPSDQKLD

(PFDVRGHGHFODUDomRGHQXOLGDGHGRUHJLVWURGDPDUFD1
UHJLVWUDGDQDFODVVHSHOR,13,DQRVVD&RPSDQKLDSHUGHUiR
GLUHLWRGHXVRH[FOXVLYDPHQWHTXDQWRjPDUFDQD FODVVHQmR
DIHWDQGR RV GHPDLV SURGXWRV GD PDUFD 1  UHJLVWUDGRV HP
RXWUDVFODVVHV&RQWXGRSRGHUHPRVUHFRUUHUjHVIHUDMXGLFLDOSDUD
WHQWDUUHYHUDGHFLVmRGR,13,VHIRURFDVR

1HVVH FHQiULR QmR SRGHUHPRV XWLOL]DU D PDUFD ³1 ´ DSHQDV
SDUDRVSURGXWRVUHJLVWUDGRVQDFODVVHVHQGRTXHWHUHPRVTXH
FRPHUFLDOL]DU WDLV SURGXWRV DWUDYpV GH RXWUDV PDUFDV GR QRVVR
*UXSR H[LVWHQWHVRXTXHYLHUHPDVHUFULDGDVQRIXWXUR 1mRp
SRVVtYHOTXDQWLILFDURVLPSDFWRVGHVWDKLSyWHVH

9DORU3URYLVLRQDGR

1mRKiYDORUSURYLVLRQDGR


3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVGRVTXDLVQRVVD&RPSDQKLDHUDSDUWHHPWDOGDWDHTXHSRVVDP
VHUFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVHPFRQMXQWRYLGHLWHPDEDL[R



 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD

(PGHPDUoRGHUHJLVWUDPRVSURYLV}HVQRVYDORUHVGH5SDUDRVSURFHVVRV
GHVFULWRVQRLWHPDFLPDHFXMRULVFRGHSHUGDIRLDYDOLDGRFRPRSURYiYHO

(i)
Processos Tributários

(PGHPDUoRGHRPRQWDQWHWRWDOSURYLVLRQDGRGHSURFHVVRVSURYiYHLVSDUDRVSURFHVVRV
WULEXWiULRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV GHVFULWRV QR LWHP  DFLPD H[FOXLQGR RV KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVHUDGH5

3URFHVVRVWULEXWiULRV
3URFHVVRQ
3URYLVmR

5
7RWDO
5
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDP
DGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV


(PGHPDUoRGHQmRpUDPRVSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVRXSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRV
FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV IRVVHP QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV H[
FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV



 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHHPGHPDUoRGHQmRpUDPRVSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLV
RX SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV IRVVHP QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

(PGHPDUoRGHQmRpUDPRVSDUWHHPSURFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
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  3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV UHSHWLWLYRV RX FRQH[RV QmR VLJLORVRV H
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

Cíveis

(PGHPDUoRGHpUDPRVSDUWHSDVVLYDHPSURFHVVRVFtYHLVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRV
TXHWRWDOL]DYDP5GRVTXDLV55H5IRUDP
FODVVLILFDGRVFRPSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWDUHVSHFWLYDPHQWH2VSURFHVVRV
FtYHLV VmR HP VXD PDLRULD LQGHQL]DWyULDV Do}HV GH FREUDQoDDo}HV GH REULJDomR GH ID]HU Do}HV
UHQRYDWyULDVGHORFDomRDGHTXDomRGHDOYDUiVHRXWURV

1DPHVPDGDWDpUDPRVSDUWHVDWLYDVHPDSUR[LPDGDPHQWHSURFHVVRVFtYHLVHPTXHEXVFDPRV
UHFXSHUDomRGHFUpGLWRVH[HFXomRGHWtWXORVHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV



 ±9DORUHVSURYLVLRQDGRVUHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD


3URFHVVRV5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
1DWXUH]D
3URYLVmR
&tYHO
5
7RWDO
5
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

7HUPRVGH$MXVWHGH&RQGXWD
$ QRVVD &RPSDQKLD ILUPRX 7HUPRV GH $MXVWH GH &RQGXWD ³7$&´  FRP R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR
7UDEDOKR ³037´ QRVTXDLVIRUDPGHWHUPLQDGRVREMHWRVFRPREULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUEHP
FRPRSHQDOLGDGHVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRVDEDL[R 

• 7$&1
'DWD
&RPSDQKLD&6%'52*$5,$66$
2ULJHP33
$EUDQJrQFLD6HGHILOLDLVHTXDLVTXHUXQLGDGHVRXQ~FOHRVORFDOL]DGRVQRWHUULWyULRQDFLRQDO
2EMHWR2EULJDo}HVGHID]HUFRQVLVWHQWHVQRFXPSULPHQWRGD/HLDTXDOHVWDEHOHFH
D UHVHUYD GH YDJDVSRVWRV GH WUDEDOKR GHVWLQDGDV D EHQHILFLiULRV UHDELOLWDGRV HRX SHVVRDV
SRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDVKDELOLWDGDVHPHPSUHVDVFRPRXPDLVHPSUHJDGRV
3HQDOLGDGHVPXOWDGH5SRUFDGDYDJDQmRSUHHQFKLGDHFDGDFRQVWDWDomR
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

• 7$&1
'DWD
&RPSDQKLD6XUIDU6XSHUPHUFDGR)DUPDFrXWLFR/WGD
2ULJHPVHPLQIRUPDomR
$EUDQJrQFLD6HGHHILOLDLVGDVLJQDWiULD
2EMHWR2EULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUUHODWLYDVDKRPRORJDomRGRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKR
SRU HPSUHJDGRV FRP PDLV GH  DQR GH VHUYLoR VRPHQWH QD VHGH GR 6LQGLFDWR QmR VH
XWLOL]DQGRGH&RPLVV}HVGH&RQFLOLDomR3UpYLDHGD-XVWLoDGR7UDEDOKRSDUDWDOILPEHP
FRPRHIHWXDURSDJDPHQWRGDVYHUEDVUHVFLVyULDVQRVSUD]RVSUHYLVWRVQD&/7
3HQDOLGDGHV PXOWD GH 5 SRU WUDEDOKDGRU SUHMXGLFDGR FOiXVXODV ,, D ,,  H
5SHORGHVFXPSULPHQWRGDFOiXVXOD,,
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

• 7$&1
'DWD
&RPSDQKLD'URJDULD3UDLDQDGH&KDULWDV/WGD
2ULJHP,&
$EUDQJrQFLDPDWUL]HILOLDLVQDDEUDQJrQFLDGDFLUFXQVFULomRGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR
7UDEDOKRGD5HJLmR±0XQLFtSLRGH1LWHUyL5-
2EMHWR 2EULJDo}HV GH ID]HU FRQVLVWHQWH HP FRQFHGHU SHUtRGR PtQLPR GH  KRUDV
FRQVHFXWLYDVSDUDGHVFDQVRHQWUHXPDMRUQDGDHRXWUDEHPFRPRGLYXOJDURLQWHLURWHRUGR
7$&
3HQDOLGDGHV PXOWD GH 5 SRU LQIUDomR FRPHWLGD H 5 SRU WUDEDOKDGRU
HQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODUEHPFRPRPXOWDGH5SHODQmRGLYXOJDomRGR
7$&
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

• 7$&1
'DWD
2ULJHP,&
&RPSDQKLD'URJDULD3UDLDQDGH&KDULWDV/WGD
$EUDQJrQFLDPDWUL]HILOLDLVQDDEUDQJrQFLDGDFLUFXQVFULomRGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR
7UDEDOKRGD5HJLmR±0XQLFtSLRGH1LWHUyL5-
2EMHWR 2EULJDo}HV GH ID]HU FRQVLVWHQWHV HP FRQFHGHU XP GHVFDQVR VHPDQDO GH  KRUDV
FRQVHFXWLYDV DR WUDEDOKDGRU ID]HU FRLQFLGLU R UHSRXVR VHPDQDO UHPXQHUDGR
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SUHIHUHQFLDOPHQWHFRPRGRPLQJRSHORPHQRVYH]QRSHUtRGRPi[LPRGHVHPDQDVEHP
FRPRGLYXOJDURLQWHLURWHRUGR7$&
3HQDOLGDGHV PXOWD GH 5 SRU LQIUDomR FRPHWLGD H 5 SRU WUDEDOKDGRU
HQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODUEHPFRPRPXOWDGH5SHODQmRGLYXOJDomRGR
7$&
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

• 7$&1
'DWD
2ULJHP,&
&RPSDQKLD'URJDULD3UDLDQDGH&KDULWDV/WGD
$EUDQJrQFLDPDWUL]HILOLDLVQDDEUDQJrQFLDGDFLUFXQVFULomRGD3URFXUDGRULD5HJLRQDOGR
7UDEDOKRGD5HJLmR±0XQLFtSLRGH1LWHUyL5-
2EMHWR 2EULJDo}HV GH ID]HU H QmRID]HU FRQVLVWHQWHV HP L  QmR XWLOL]DU PmR GH REUD GH
HVWDJLiULR HP DWLYLGDGHV IRUD GR HVFRSR GD OHL LL  SURSLFLDU DRV HVWDJLiULRV DWLYLGDGHV
FRPSDWtYHLV FRP R FXUUtFXOR GR FXUVR LLL  REVHUYDU D FRPSDWLELOLGDGH HQWUH DV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVQRHVWiJLRHDVSUHYLVWDVQRWHUPRGHFRPSURPLVVRLY IRUQHFHUDRHVWDJLiULR
DGRFXPHQWDomRQHFHVViULDSDUDIRUPDOL]DomRRGRHVWiJLRMXQWRDLQVWLWXLomRGHHQVLQRY 
DEVWHUVHGHH[LJLUMRUQDGDQmRFRPSDWtYHOFRPDVDWLYLGDGHVHVFRODUHVYL DVVHJXUDUGXUDomR
LJXDORXVXSHULRUDXPDQRGRHVWiJLRFRPSHUtRGRGHUHFHVVRGHGLDVEHPFRPRYLL 
GLYXOJDURLQWHLURWHRUGR7$&
3HQDOLGDGHV PXOWD GH 5 SRU LQIUDomR FRPHWLGD H 5 SRU WUDEDOKDGRU
HQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODUEHPFRPRPXOWDGH5SHODQmRGLYXOJDomRGR
7$&
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

• 7$&1
'DWD
2ULJHP,&
&RPSDQKLD'URJDULD5RViULR6$
$EUDQJrQFLDWRGRVRVORFDLVGHWUDEDOKRGDHPSUHVDVLJQDWiULD
2EMHWR$(PSUHVDVHREULJDDDEVWHUVHGHGHVFRQWDUGRVDOiULRGRVHPSUHJDGRVDTXDOTXHU
WtWXOR YDORUHV UHIHUHQWHV DR SUHMXt]R GHFRUUHQWH GH SURGXWRV TXHEUDGRV H[WUDYLDGRV
GDQLILFDGRVURXEDGRVRXYHQFLGRVVDOYRQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRHHPFDVRVGH
GRORRXQDVVLWXDo}HVHPTXHILFDUGRFXPHQWDOPHQWHFRPSURYDGDDFXOSDGRHPSUHJDGRSRU
SURFHGLPHQWR SDGUmR HP TXH VH JDUDQWD R GLUHLWR GH GHIHVD GR REUHLUR H GHVGH TXH HVWD
SRVVLELOLGDGHWHQKDVLGRSUHYLDPHQWHDMXVWDGD$(PSUHVDFRPSURPHWHVHDFRQFHGHUDPSOD
GLYXOJDomR GRV WHUPRV GR 7$& HP ORFDO GH DPSOD YLVLELOLGDGH GDQGR FLrQFLD D WRGRV RV
HPSUHJDGRVPHGLDQWHDEDL[RDVVLQDGR
3HQDOLGDGHV PXOWD GH 5 SRU HPSUHJDGR DWLQJLGR SHOR GHVFXPSULPHQWR GD
REULJDomR UHYHUVtYHO D HQWLGDGH S~EOLFD RX SULYDGD VHP ILQV OXFUDWLYRV TXH SUHVWHP
UHOHYDQWHVVHUYLoRVVRFLDLVDVHURSRUWXQDPHQWHGHILQLGDSHOR037PXOWDGH5
UHYHUVtYHO D XPD LQVWLWXLomR EHQHILFHQWH RX HQWLGDGH S~EOLFD D VHU LQGLFDGD SHOR 037 D
(PSUHVD UHVSRQVDELOL]DVH SHOR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR SRU GDQR PRUDO FROHWLYR QR
LPSRUWH GH 5 D VHU UHYHUWLGR D XPD GDV LQVWLWXLo}HV VHP ILQV OXFUDWLYRV D VHU
LQGLFDGDSHOR037
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR
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• $FRUGRHP$omR&LYLO3~EOLFD
2ULJHP
&RPSDQKLD'URJDULD5RViULR6$
2EMHWR D SHUPLWLUTXHVHXVHPSUHJDGRVUHJLVWUHPQRVFRQWUROHVGHMRUQDGDRVKRUiULRVGH
WUDEDOKRHIHWLYDPHQWHSUDWLFDGRVDEVWHQGRVHGHSURPRYHUTXDOTXHUHVSpFLHGHPDQLSXODomR
QHVVHVGRFXPHQWRVQRWDGDPHQWHDVXSUHVVmRGHKRUDVWUDEDOKDGDV E FRQFHGHURLQWHUYDOR
LQWUDMRUQDGDPtQLPRGHKRUDSDUDWRGRVRVHPSUHJDGRVTXHODERUHPGHIRUPDFRQWtQXD
FRPGXUDomRH[FHGHQWHDKRUDVLQFOXVLYHRVTXHODERUDPVRERUHJLPHGH[ F DEVWHU
VHGHH[LJLUHRXSHUPLWLUTXHRHPSUHJDGRTXHODERUHQRUHJLPHGH[UHDOL]H³GREUDV´
GH WXUQR QD UHIHULGD HVFDOD G  UHPXQHUDU WRGDV KRUDV H[WUDRUGLQiULDV SUHVWDGDV SRU VHXV
HPSUHJDGRVQRPtQLPRDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOFRQVWLWXFLRQDORXGDTXHOHSUHYLVWRHPOHL
DFRUGRRXFRQYHQomRFROHWLYDGHWUDEDOKRFDVRVXSHULRU H DEVWHUVHGHWROHUDU GHVGHTXHD
HPSUHVDWHQKDFLrQFLDFRPSURYDGDHGHL[HGHDGRWDUDVPHGLGDVFDEtYHLV TXHWUDEDOKDGRUHV
VRIUDP DVVpGLR SRU TXDOTXHU FROHJDWUDEDOKDGRU RX SRU TXDOTXHU GH VHXV UHSUHVHQWDQWHV
DGPLQLVWUDGRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXSHVVRDTXHSRVVXDSRGHUKLHUiUTXLFRFRPDDGRomR
GH SROtWLFDV LQWHUQDV SUHYHQWLYDV H UHSUHVVLYDV H I  DEVWHUVH GH FREUDU PHWD PHQVDO GH
GRDo}HVSDUDD$%5$&(
3HQDOLGDGHV L PXOWDGH5SRUHPSUHJDGRSRUGHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVGH
ID]HUHQmRID]HUH LL PXOWDGH5HPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDREULJDomRGH
DIL[DU FySLD GR DFRUGR HP ORFDO YLVtYHO DRV HPSUHJDGRV Mi DWHVWDGR R FXPSULPHQWR GD
REULJDomR 
9LJrQFLDSUD]RLQGHWHUPLQDGR

2XWUDV SURYLV}HV GDV QRVVDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDV DR SHUtRGR GH WUrV PHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGH

$OpP GDV SURYLV}HV UHODFLRQDGDV D SURFHVVRV DSUHVHQWDGDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDDVQRVVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVUHODFLRQDGDVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HP  GH PDUoR GH  SRVVXL SURYLV}HV UHODFLRQDGDV D ULVFRV QmR SURFHVVXDLV DVVXPLGRV QR
PRPHQWRGHDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV

1mR DSOLFiYHO SRLV QRVVD &RPSDQKLD WHP VHGH QR %UDVLO H QRVVRV YDORUHV PRELOLiULRV VmR WRGRV
FXVWRGLDGRVQHVWHSDtV
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±3ROtWLFDVGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVLQGLFDGRVQRLWHP

D
SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

(P UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  RV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHOLEHUDUDPSHODDSURYDomRGDQRVVDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRVDTXDOIRLDOWHUDGDHPGHMXQKR
GH ³3ROtWLFDGH5LVFRV´H³5&$´ TXHpDSOLFiYHODR*UXSRG9DUHMR)DUPD
H HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV H GLUHWUL]HV D VHUHP REVHUYDGRV QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD QRVVD
&RPSDQKLDGHPRGRDLGHQWLILFDUDYDOLDUSUHYHUHPRQLWRUDURVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVVXMHLWRV

$3ROtWLFDGH5LVFRVIRLHODERUDGDGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVRUJDQL]DFLRQDLVGDQRVVD&RPSDQKLD
HWHPFRPRIXQGDPHQWRUHFRPHQGDo}HVPHWRGROyJLFDVPXQGLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVGHQWUHDVTXDLV
R*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&RUSRUDWLYRV(50±Enterprise Risk ManagementFramework±&262
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  $GLFLRQDOPHQWH QRVVD
3ROtWLFDGH5LVFRVWHPUHVSDOGRQD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDHGHPDLVQRUPDVHPDQDGDVSHOD$XWDUTXLDQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHHPQRVVRV
&yGLJRGHeWLFDH5HJLPHQWR,QWHUQRQR&RPLWrGH$XGLWRULD


E
REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$3ROtWLFDGH5LVFRVYLVDHVWDEHOHFHUSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGRV
SHOD&RPSDQKLDVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGHIRUPDDSRVVLELOLWDUDLGHQWLILFDomRDDYDOLDomRR
PRQLWRUDPHQWR H D FRPXQLFDomR GH ULVFRV DRV DGPLQLVWUDGRUHV SHUPLWLQGR D UHGXomR GR JUDX GH
LQFHUWH]D QR DOFDQFH GRV QRVVRV REMHWLYRV H QD SUHVHUYDomR GR YDORU H SHUSHWXLGDGH GH QRVVRV
QHJyFLRVUHGX]LQGRRVQRVVRVQtYHLVGHH[SRVLomRDSHUGDV

L
ULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

%XVFDPRVREWHUSURWHomRSDUDRVULVFRVLGHQWLILFDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXH
SRVVDPRIHUHFHULPSDFWRVQHJDWLYRVDRVREMHWLYRVWUDoDGRVSRUQRVVDDGPLQLVWUDomR&RQVLGHUDPRV
XP ULVFR XPD DPHDoD GH HYHQWR RX DomR H[WHUQR RX LQWHUQR TXH SRVVD DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D
UHDOL]DomRGRVREMHWLYRVQHJyFLRVHRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVGDVVRFLHGDGHVGHQRVVRJUXSRRXGH
QRVVRVSURFHVVRV2VULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRHVWmRFODVVLILFDGRVHP

• 5,6&2(675$7e*,&23RVVLELOLGDGHGHLPSOHPHQWDomRGHXPDHVWUDWpJLDPDOVXFHGLGD
RXLQHILFD]TXHIUDFDVVHHPDOFDQoDURVUHWRUQRVSUHWHQGLGRV

• 5,6&2 23(5$&,21$/  3RVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH SHUGDV UHVXOWDQWHV GH IDOKD
GHILFLrQFLD RX LQDGHTXDomR GH SURFHVVRV LQWHUQRV SHVVRDV H DPELHQWH WHFQROyJLFR RX GH
HYHQWRVH[WHUQRV,QFOXLRULVFROHJDODVVRFLDGRjLQDGHTXDomRRXGHILFLrQFLDHPFRQWUDWRV
ILUPDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR GH VDQo}HV HP UD]mR GH GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRV OHJDLV H D LQGHQL]Do}HV SRU GDQRV D WHUFHLURV GHFRUUHQWHV GDV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD (QWUH RV HYHQWRV GH ULVFR RSHUDFLRQDO LQFOXHPVH IUDXGHV
LQWHUQDVHH[WHUQDVDSDUHFLPHQWRGHQRYRVFRQFRUUHQWHVDXPHQWRGRSUHoRHQmRUHQRYDomR
GRV DOXJXpLV LQFDSDFLGDGH GH RSHUDU RX VHMD D IDOWD GH KDELOLGDGH HP LGHQWLILFDU
RSRUWXQLGDGHVSDUDQRYRVSRQWRVGHYHQGDDPDQXWHQomRGHQtYHLVGHHVWRTXHSDUDDWHQGHU
D GHPDQGD GDV QRVVDV ORMDV EHP FRPR R UHFUXWDPHQWR VHOHomR H WUHLQDPHQWR GH
FRODERUDGRUHVHDLQGDDTXHOHVTXHDFDUUHWHPDLQWHUUXSomRGDVDWLYLGDGHVGR*UXSRG
9DUHMR )DUPD FRPR DEDVWHFLPHQWR H GLVWULEXLomR GH SURGXWRV SDUD DV ORMDV H IDOKDV HP
VLVWHPDVHLQIUDHVWUXWXUDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR


426
PÁGINA: 60 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

• 5,6&2),1$1&(,52eTXDOTXHUULVFRDVVRFLDGRjVILQDQoDVGR*UXSRG9DUHMR
)DUPD LQFOXLQGR ULVFRV GH PHUFDGR FUpGLWR H OLTXLGH] HP WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV e
FRPXPHQWHHQWHQGLGRFRPRVHQGRRULVFRGHXPDSRWHQFLDOSHUGDILQDQFHLUDHLQFHUWH]DVREUH
XPQHJyFLR DTXLVLomRGHVLQYHVWLPHQWRHPSUpVWLPRVGHQWUHRXWURV 

• 5,6&2 5(*8/$7Ï5,2  3RVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH PRGLILFDo}HV QDV
UHJXODPHQWDo}HV H Do}HV GH yUJmRV UHJXODGRUHV VHMD HP kPELWR LQWHUQDFLRQDO RX ORFDO
SRGHQGRUHVXOWDUHPFUHVFHQWHSUHVVmRFRPSHWLWLYDHDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDKDELOLGDGH
GR*UXSRG9DUHMR)DUPDHPDGPLQLVWUDUHILFLHQWHPHQWHVHXVQHJyFLRV

LL 
LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

$SyVDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHDFODVVLILFDomRQDVFDWHJRULDVGHVFULWDVQRLWHP E L DFLPDD
QRVVD&RPSDQKLDUHDOL]DDDYDOLDomRHSULRUL]DomRGRVULVFRV(VVDHWDSDWHPFRPRREMHWLYRDYDOLDUD
SRVVLELOLGDGH GH XP ULVFR RFRUUHU H WHU XP LPSDFWR QRV REMHWLYRV GH RUJDQL]Do}HV SURMHWRV RX
DWLYLGDGHV GD QRVVD &RPSDQKLD FRPR XP WRGR VHQGR PHGLGR HP WHUPRV GH JUDYLGDGH GDV
FRQVHTXrQFLDVHSUREDELOLGDGHGHPDWHULDOL]DomR

2 HQIRTXH GD QRVVD JHVWmR GH ULVFRV p EDVHDGR QR PRGHOR GR &262 Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission SDGUmRLQWHUQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGR2SURFHVVRp
FRPSRVWRSRU TXDWUR HWDSDV

D  ,GHQWLILFDomR GRV ULVFRV LGHQWLILFDomR GRV IDWRUHV FDXVDV  GH ULVFRV H LPSOLFDo}HV QRV
REMHWLYRV PHWDVHUHVXOWDGRV SURMHWDGRV

E  $YDOLDomRSURFHVVRSDUDGHWHUPLQDUDSUREDELOLGDGHHRLPSDFWRSDUDFDGDULVFRGHDFRUGR
FRPDVUHVSHFWLYDVUHVSRVWDVDRVULVFRV

F  7UDWDPHQWR GHILQLomR GH WUDWDPHQWR D VHU GDGR D FDGD ULVFR GH DFRUGR FRP D VXD
FODVVLILFDomRH

G  0RQLWRUDPHQWRSURFHVVRGHYHULILFDomRHVXSHUYLVmRH[HFXWDGDGHIRUPDFRQWtQXDDILPGH
LGHQWLILFDUPXGDQoDVGHFHQiULRREMHWLYRVHUHVSRVWDVQHFHVViULDVSRGHQGRLGHQWLILFDUQRYRV
ULVFRVHFDXVDV



$GLFLRQDOPHQWH RV yUJmRV GH QRVVD &RPSDQKLD UHVSRQViYHLV SHOD DYDOLDomR GH QRVVD 3ROtWLFD GH
5LVFRVDWXDPGHIRUPDDDIHULUDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHQRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVFRQWUROHV
LQWHUQRVHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDGHILQLQGRHDYDOLDQGRFRQWLQXDPHQWHDHVWUXWXUDGHJHVWmRGH
ULVFRVPRGLILFDQGRDTXDQGRQHFHVViULRSDUDXWLOL]DUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRTXHVHMDP
DSOLFiYHLVjQRVVD&RPSDQKLD

LLL 
HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGDQRVVD&RPSDQKLDpPXOWLGLVFLSOLQDUHFRQWD
FRPDSDUWLFLSDomRGRVVHJXLQWHVyUJmRV L &RQVHOKRGD$GPLQLVWUDomR LL &RPLWrGH$XGLWRULD
LLL ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH LY 'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance yUJmRHVWHTXHFRQWDFRP
RDX[tOLRGDViUHDVGH*HVWmRGH5LVFRV1RUPDWL]DomRComplianceH*RYHUQDQoDGH7, FRQIRUPH
RUJDQRJUDPDDEDL[R
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$VFRPSHWrQFLDVGRVyUJmRVGHQRVVDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOHVWmRGHILQLGDVFRQIRUPHDEDL[R

'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance

• &DEHj'LUHWRULDGH$XGLWRULDHComplianceGHILQLUDPHWRGRORJLDDVHUXWLOL]DGDQRSURFHVVR
GHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHHODERUDUDSURSRVWDGRDSHWLWHDRULVFRFRQIRUPHRDSHWLWHDR
ULVFRGHQRVVD&RPSDQKLD

• $ 'LUHWRULD GH $XGLWRULD H Compliance HQFDPLQKDUi D SURSRVWD GR DSHWLWH DR ULVFR SDUD
DSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• $'LUHWRULDGHYHDFRPSDQKDUGHIRUPDSHULyGLFDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRPRREMHWLYR
GHJDUDQWLUVXDHILFiFLDHRFXPSULPHQWRGHVHXVREMHWLYRVUHYHQGRD3ROtWLFDGH5LVFRVH
VXEPHWHQGRDGHTXDo}HVHPHOKRULDVSDUDDDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• $LQGDD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHComplianceFRQWDFRPRDX[tOLRGDVVHJXLQWHViUHDV

o *HVWmR GH 5LVFRV &DEH j iUHD GH *HVWmR GH 5LVFRV DWXDU YLVDQGR IRUWDOHFHU R
DPELHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GD L  DQiOLVH GH ULVFRV H
FRQWUROHV LL  SURSRVLomR GH PHOKRULDV QRV SURFHVVRV GD &RPSDQKLD H LLL 
LGHQWLILFDomRGHRSRUWXQLGDGHVTXHJHUHPYDORUSDUDD&RPSDQKLD

o 1RUPDWL]DomR&DEHjiUHDGH1RUPDWL]DomRVXSRUWDUR*UXSRG9DUHMR)DUPD
QRGHVHQYROYLPHQWRHUHYLVmRGHVXDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVEHPFRPR
GLYXOJiODVDWRGDHPSUHVD

o Compliance&DEHjiUHD GHCompliance GHVHQYROYHUDo}HVTXH PRQLWRUDPHQWRH
DFRPSDQKDPHQWR YLVDQGR JDUDQWLU TXH SROtWLFDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DFLRQDLV EHP
FRPRUHTXLVLWRVOHJDLVHVWmRVHQGRFXPSULGRVDILPGHPLWLJDURULVFRGHVXEPLVVmR
GDFRPSDQKDDSHQDOLGDGHVHSHUGDVILQDQFHLUDV
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o Governança GH 7, &DEH j iUHD GH *RYHUQDQoD GH 7, GHVHQYROYHU D FXOWXUD GH
JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GH 7, GD QRVVD &RPSDQKLD LPSOHPHQWDQGR FRQWUROHV TXH
PLWLJXHP RV ULVFRV LQHUHQWHV DRV VLVWHPDV TXH VXSRUWDP DV QRVVDV SULQFLSDLV
DWLYLGDGHVGHQHJyFLREHPFRPRPRQLWRUDUDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGH7,


&RPLWrGH$XGLWRULD

• &DEHDR&RPLWrGH$XGLWRULDDYDOLDUDHVWUXWXUDGHJHVWmRGHULVFRVHRVULVFRVGD&RPSDQKLD
DYDOLDQGR FRQWLQXDPHQWH RV VLVWHPDV GH LGHQWLILFDomR GH ULVFRV H RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD PRQLWRUDQGR DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD UHFRPHQGDQGR PHOKRULDV
VHPSUHTXHQHFHVViULRHPOLQKDFRPR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD

• 2&RPLWrGH$XGLWRULDDQDOLVDUiDVFRQGLo}HVGHFRQWUROHGHULVFRVjVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRV
HRXVXMHLWRVSRQGHUDQGRDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGDVGHFLV}HVWRPDGDVSDUDJHULURVULVFRV

• 3RUVHUyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVSDUHFHUHVGR&RPLWrGH
$XGLWRULDFRQVWLWXHPUHFRPHQGDo}HVQmRYLQFXODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR
TXHWDLVSDUHFHUHVGHYHPVHUDFRPSDQKDGRVSHODDQiOLVHTXHVXSRUWHWDOGHFLVmR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• 5HVSHLWDGDVDVDWULEXLo}HVGRVGHPDLVyUJmRVFDEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDU
DVDOWHUDo}HVj3ROtWLFDGH5LVFRVDXWRUL]DUVHQHFHVViULRTXDLVTXHUH[FHo}HVj3ROtWLFDGH
5LVFRVGHILQLURQtYHOGHDSHWLWHDR5LVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVHDVVHJXUDUDDGHUrQFLD
GD&RPSDQKLDjVSROtWLFDVHjVHVWUDWpJLDVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWDEHOHFLGDV

• 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WDPEpP GHYH EXVFDU D GLVVHPLQDomR GD FXOWXUD GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV QR *UXSR G 9DUHMR )DUPD H DVVHJXUDU UHFXUVRV DGHTXDGRV H
VXILFLHQWHVSDUDDH[HFXomRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHIRUPDLQGHSHQGHQWHREMHWLYDH
HIHWLYD

ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD

• $ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDpUHVSRQViYHOSRUDIHULUTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHQRSURFHVVRGH
JHVWmR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H JRYHUQDQoD GD &RPSDQKLD GHILQLQGR H DYDOLDQGR
FRQWLQXDPHQWHDHVWUXWXUDGHJHVWmRGHULVFRVPRGLILFDQGRDTXDQGRSUHFLVRSDUDXWLOL]DU
DVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR

• &DEHjÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDDXGLWDURVSURFHVVRVHFRQWUROHVLQWHUQRVGHDFRUGRFRP
PHWRGRORJLD HVWDEHOHFLGD D ILP GH YHULILFDU R FXPSULPHQWR GH QRUPDV SROtWLFDV H
SURFHGLPHQWRV

• $ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDWDPEpPGHYHDYDOLDURVDSRQWDPHQWRVUHDOL]DGRVSHORVDXGLWRUHV
H[WHUQRVHRJUDXGHFRRUGHQDomRFRPDViUHDVHQYROYLGDV

• &DEHjÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDIRUQHFHUDR&RPLWrGH$XGLWRULDDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHV
LPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDV

$GLFLRQDOPHQWHDGRWDPRVRFRQFHLWRGDV WUrV /LQKDVGH'HIHVDSDUDRSHUDFLRQDOL]DUDHVWUXWXUD
GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD EXVFDQGR DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR GDV GLUHWUL]HV
GHILQLGDVFRQIRUPHDSUHVHQWDGDVDVHJXLU
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1ª Linha de Defesa
$  /LQKD GH 'HIHVD EXVFD DVVHJXUDU D HIHWLYD JHVWmR GH ULVFRV GHQWUR GR HVFRSR GDV VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHVRUJDQL]DFLRQDLVGLUHWDV&RPSHWHDHOD

• *HULURVULVFRVHFRQWUROHVGRVSURFHVVRVGHVXDDWULEXLomRHGDVDWLYLGDGHVWHUFHLUL]DGDV
UHOHYDQWHVVREVXDFRRUGHQDomRSRUPHLRGHDERUGDJHQVSUHYHQWLYDVHGHWHFWLYDV

• ,PSOHPHQWDUDo}HVSDUDPLWLJDomRHRXPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRV

• $YDOLDUDVQRUPDVH[WHUQDVHLQWHUQDVHYHULILFDURLPSDFWRTXHHVWDVSRGHPWHUQRV
SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD H D QHFHVVLGDGH GH SODQRV GH DomR SDUD
JDUDQWLUDDGHUrQFLDH

• 'HILQLU H LPSOHPHQWDU RV SODQRV GH DomR SDUD WUDWDPHQWR GRV ULVFRV DSRQWDGRV SHOD
'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance FRPRDX[tOLRGHVXDViUHDVLQWHJUDQWHV HSHOD
ÈUHDGH$XGLWRULDLQWHUQD

2ª Linha de Defesa
$/LQKDGH'HIHVDGiDSRLRj/LQKDGH'HIHVDQRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVHpUHSUHVHQWDGD
SHOD 'LUHWRULD GH $XGLWRULD H Compliance FRP R DX[tOLR GH VXDV iUHDV LQWHJUDQWHV  SRVVXLQGR
HVWUXWXUD DYDOLDomR H UHSRUWH LQGHSHQGHQWHV VREUH R JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV H R DPELHQWH GH
FRQWUROHGR*UXSRG9DUHMR)DUPD$/LQKDGH'HIHVDFRPSUHHQGH

• $ FRRUGHQDomR GDV DWLYLGDGHV GH JHVWmR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H compliance
VHQGRLQGHSHQGHQWHQRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HV
• 2GHVHQYROYLPHQWRHDGLVSRQLELOL]DomRGDVPHWRGRORJLDVIHUUDPHQWDVHJRYHUQDQoD
QHFHVViULRV SDUD VXSRUWDU R JHUHQFLDPHQWRGH ULVFRV H compliance QDV DWLYLGDGHV GR
*UXSRG9DUHMR)DUPD
• 2 DSRLR j  /LQKD GH 'HIHVD QD LPSOHPHQWDomR GH SUiWLFDV HILFD]HV GH JHVWmR GRV
5LVFRV
• $FHUWLILFDomRGDHILFLrQFLDHGDHILFiFLDGRDPELHQWHGHFRQWUROHGDSULPHLUDOLQKDGH
GHIHVDDWUDYpVGRPDSHDPHQWRGRSURFHVVROHYDQWDPHQWRGRVULVFRVHFRQWUROHV
• $VVHJXUDUDJRYHUQDQoDGRVWHPDVGHJHVWmRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVHcompliance
SRUPHLRGDLPSOHPHQWDomRGDPHWRGRORJLD&RQWURO6HOI$VVHVVPHQWH
• $DWXDomRHPFRQMXQWRFRPRXWUDViUHDVGHVXSRUWHGDRUJDQL]DomRTXHGHQWUHVXDV
DWULEXLo}HV WDPEpP SRVVXDP DWLYLGDGHV GD  /LQKD GH 'HIHVD FRPR SUHYHQomR D
IUDXGHVVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRVXVWHQWDELOLGDGHHMXUtGLFRGHQWUHRXWUDV



3ª Linha de Defesa
$/LQKDGH'HIHVDpUHSUHVHQWDGDSHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHWHPFRPRREMHWLYRIRUQHFHU
RSLQL}HVLQGHSHQGHQWHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDVREUHD
HIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRV GHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD$
/LQKDGH'HIHVDFRPSUHHQGH

• $UHDOL]DomRGHDXGLWRULDVHPSURFHVVRVVXESURFHVVRVHURWLQDVFUtWLFDVGHILQLGDVSDUD
WRGRR*UXSRG9DUHMR)DUPDFRQIRUPH0DWUL]GH5LVFRVGD$XGLWRULDH3ODQR
$QXDOHVWHGHYLGDPHQWHDOLQKDGRFRPR'LUHWRU)LQDQFHLURHR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD
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&RPSDQKLD
• 2DFRPSDQKDPHQWRGRVSODQRVGHDomRDOLQKDGRVQRVSDUHFHUHVGHIRUPDDJDUDQWLU
VXDLPSOHPHQWDomR
• $ LGHQWLILFDomR GH QRYDV IUDJLOLGDGHV H SURFHVVRV DSWRV j SULRUL]DomR D SDUWLU GRV
UHVXOWDGRVGDDYDOLDomRGHULVFRVHPH[HFXomR
• $DGHTXDomRDRSRUWHGRDPELHQWHGHWHVWHVVXEVWDQWLYRVRXGHPRQLWRUDPHQWRFRQWtQXR
D SDUWLU GD LGHQWLILFDomR GH QRYRV ULVFRV RX GR DJUDYDPHQWR GRV TXH Mi IRUDP
LGHQWLILFDGRVH
• $UHDOL]DomRVREDFRRUGHQDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGHWUDEDOKRVGHLQYHVWLJDomR
GDVGHQ~QFLDVHUHFODPDo}HVUHFHELGDVWDQWRSHORVFDQDLVGHGHQ~QFLDRXFRPXQLFDomR
GR*UXSRG9DUHMR)DUPDTXDQWRGLUHWDPHQWHSHODVGHPDLViUHDVGD&RPSDQKLD




F

DGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD


2QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDSRVVXL
HVWUXWXUDHRUoDPHQWRVXILFLHQWHVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVFRQIRUPHDYDOLDomRUHDOL]DGD
SHORPHQRVDQXDOPHQWHSHORyUJmRQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGHQRVVD3ROtWLFD
GH5HPXQHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDGDHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH


$ &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX D 'LUHWRULD GH $XGLWRULD H Compliance YLVDQGR YHULILFDU D DGHTXDomR
GHVWHV FRQWUROHV H DWLYLGDGHV DWXDLV FRP DV SUiWLFDV H GLUHWUL]HV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
HVWDEHOHFLGDVSHOD&RPSDQKLD

$'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance FRPRDX[tOLRGHVXDViUHDVLQWHJUDQWHV pUHVSRQViYHOSRU
GHVHQYROYHUHGLVSRQLELOL]DUDVPHWRGRORJLDVIHUUDPHQWDVHJRYHUQDQoDQHFHVViULRVSDUDVXSRUWDUR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHcomplianceGDVDWLYLGDGHVGR*UXSRG9DUHMR)DUPDHFHUWLILFDUD
HILFLrQFLDHDHILFiFLDGRDPELHQWHGHFRQWUROHVGD&RPSDQKLD

&RQVLGHUDPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOSRVVLELOLWDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH
5LVFRVSRUPHLRGDSDUWLFLSDomRHIHWLYDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGD
ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance yUJmRHVWHTXHFRQWDFRPRDX[tOLR
GDVÈUHDVGH*HVWmRGH5LVFRV1RUPDWL]DomRComplianceH*RYHUQDQoDGH7, 
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±3ROtWLFDVGHJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRLQGLFDGRVQRLWHP

D
VHD&RPSDQKLDSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
GHVWDFDQGRHPFDVRDILUPDWLYRRyUJmRTXHDDSURYRXHDGDWDGHVXDDSURYDomR

(P UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  RV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHOLEHUDUDPSHODDSURYDomRGDQRVVDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRVDTXDOIRLDOWHUDGDHPGHMXQKR
GH ³3ROtWLFDGH5LVFRV´H³5&$´ TXHpDSOLFiYHODR*UXSRG9DUHMR)DUPD
H HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV H GLUHWUL]HV D VHUHP REVHUYDGRV QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD QRVVD
&RPSDQKLDGHPRGRDLGHQWLILFDUDYDOLDUSUHYHUHPRQLWRUDURVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVVXMHLWRV

$3ROtWLFDGH5LVFRVIRLHODERUDGDGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HVRUJDQL]DFLRQDLVGDQRVVD&RPSDQKLD
HWHPFRPRIXQGDPHQWRUHFRPHQGDo}HVPHWRGROyJLFDVPXQGLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVGHQWUHDVTXDLV
R*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV&RUSRUDWLYRV(50±Enterprise Risk ManagementFramework±&262
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  $GLFLRQDOPHQWH QRVVD
3ROtWLFDGH5LVFRVWHPUHVSDOGRQD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDHGHPDLVQRUPDVHPDQDGDVSHOD$XWDUTXLDQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHHPQRVVRV
&yGLJRGHeWLFDH5HJLPHQWR,QWHUQRQR&RPLWrGH$XGLWRULD


E RV REMHWLYRV H HVWUDWpJLDV GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR TXDQGR
KRXYHULQFOXLQGR

L
ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$QRVVD3ROtWLFDGH5LVFRVVXEGLYLGHQRVVRVULVFRVHPTXDWURPDFURFDWHJRULDV L ULVFRVHVWUDWpJLFRV
LL  ULVFRV RSHUDFLRQDLV LLL  ULVFRV ILQDQFHLURV H LY  ULVFRV UHJXODWyULRV 'HQWUR GRV ULVFRV
HVWUDWpJLFRVHILQDQFHLURVVHHQFRQWUDPRVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRTXH
VmRDTXHOHVTXHGHFRUUHPGHHIHLWRVQmRHVSHUDGRVQRFHQiULRHFRQ{PLFRSROtWLFRHQDVWHQGrQFLDV
GHPHUFDGRHTXHSRGHPWHUUHIOH[RQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRUQDWD[DGHMXURVLQIODomR
LQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGHQWUHRXWURV

(PGHPDUoRGHRSULQFLSDOULVFRILQDQFHLURFRQVLGHUDGRSHODJHVWmRGDDOWDDGPLQLVWUDomR
HUD D WD[D GH MXURV TXH GHFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GH VRIUHUPRV JDQKRV RX SHUGDV GHFRUUHQWHV GH
RVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHQRVVRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV$SULQFLSDOIRQWH
GHVVH ULVFR FRQVLVWH HP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV WRPDGRV SRU QRVVD &RPSDQKLD LQGH[DGRV
SHOR &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR ,QWHUEDQFiULR &',  H R ULVFR GH YDULDomR GR &', p SDUFLDOPHQWH
PLWLJDGRSHODVQRVVDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWDPEpPLQGH[DGDVSHOR&',

LL
HVWUDWpJLDVGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

3DUD QRV SURWHJHU GH ULVFR FDPELDO SDWULPRQLDO FRQWUDWDPRV RSHUDo}HV GH swap REVHUYDQGR DV
PHVPDV GDWDV YHQFLPHQWRV H YDORUHV QRFLRQDLV GH QRVVDV H[SRVLo}HV SDVVLYDV FRQWUDWDGDV FRP D
PHVPD LQVWLWXLomR HP PRHGD HVWUDQJHLUD GH IRUPD D DQXODU R ULVFR FDPELDO VXEVWLWXLQGRR SHOD
YDULDomRSHUFHQWXDOGR&',DSOLFDGDHPXPPRQWDQWHHP5HDLV

LLL LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

2LQVWUXPHQWRTXHXWLOL]DPRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge pRLQGLFDGRQRLWHP³LL´DFLPD

LY SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$FUHGLWDPRVJHULURVULVFRVH[LVWHQWHVGHIRUPDFRQVHUYDGRUDVHQGRTXHHVWDSUiWLFDSRVVXLFRPR
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SULQFLSDLVREMHWLYRVSUHVHUYDURYDORUHDOLTXLGH]GRVDWLYRVILQDQFHLURVHJDUDQWLUUHFXUVRVILQDQFHLURV
SDUDRERPDQGDPHQWRGRVQHJyFLRV1HVVHVHQWLGRDQRVVDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVQmR
HVWDEHOHFHXPSDUkPHWURSUpGHILQLGRSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRXPDYH]TXHVmR
DQDOLVDGRVFDVRDFDVRSRUQRVVRVyUJmRVUHVSRQViYHLV

Y
VH D &RPSDQKLD RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV REMHWLYRV GLYHUVRV GH SURWHomR
SDWULPRQLDO KHGJH HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH HP  GH PDUoR GH  QmR RSHUiYDPRV FRP LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 
YL HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$GRWDPRVXPDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVJHUDLVHGHULVFRVGH
PHUFDGRWHQGRHPYLVWDTXHQRVVDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOIRLHVWUXWXUDGDGHIRUPDDDEUDQJHUWRGRV
RV ULVFRV DRV TXDLV HVWDPRV H[SRVWRV VHQGR PXOWLGLVFLSOLQDU H FRQWDQGR DPSOD SDUWLFLSDomR GRV
VHJXLQWHV yUJmRV L  &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  &RPLWr GH $XGLWRULD LLL  ÈUHD GH $XGLWRUD
,QWHUQD LY 'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance yUJmRHVWHTXHFRQWDFRPRDX[tOLRGDVÈUHDVGH
*HVWmRGH5LVFRV1RUPDWL]DomRComplianceH*RYHUQDQoDGH7, 

3DUDYHULILFDUQRVVDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVYHULWHP LLL 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


F
DDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD

&RQVLGHUDPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOSRVVLELOLWDDSUHYHQomRHGHWHFomRGHIUDXGHVHHUURV
FRPRREMHWLYRGHPLWLJDURVULVFRVLQHUHQWHVDRQHJyFLRTXHGHVHQYROYHPRVSRUPHLRGDSDUWLFLSDomR
HIHWLYD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GR &RPLWr GH $XGLWRULD GD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD GD
'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance yUJmRHVWHTXHFRQWDFRPRDX[tOLRGDVÈUHDVGH*HVWmRGH
5LVFRV1RUPDWL]DomRComplianceH*RYHUQDQoDGH7, 
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±3UiWLFDVGHFRQWUROHDGRWDGDVSDUDDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLV

D
3ULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGR
HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

$QRVVD&RPSDQKLDSRVVXLXPQtYHOGHDXWRPDWL]DomRHLQWHJUDomRGHVHXVVLVWHPDVTXHFRQIHUHP
PDLRUHILFLrQFLDHVHJXUDQoDDRVSURFHVVRVVXSRUWDQGRDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
7HPRVFRPRSUiWLFDDEXVFDSRUXPDHYROXomRFRQVWDQWHGHQRVVRVFRQWUROHVLQWHUQRVWUDEDOKDQGR
FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV SDUD JDUDQWLU HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D FRQILDELOLGDGH GRV
UHODWyULRVILQDQFHLURVHDSUHSDUDomRGDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDGLYXOJDomRH[WHUQD
FRQIRUPHSULQFtSLRVFRQWiEHLVJHUDOPHQWHDFHLWRV3DUDWDODQRVVD&RPSDQKLDHQRVVDVFRQWURODGDV
SRVVXHPRPHVPRVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWmRLQFOXVLYHRPyGXORFRQWiELO

$iUHDGHFRQWDELOLGDGHGDQRVVD&RPSDQKLDYDOLGDDVLQIRUPDo}HVHDFRQVLVWrQFLDGHVWDVFRPDV
LQIRUPDo}HV DFRPSDQKDGDV SHORV JHVWRUHV GXUDQWH RV SURFHVVRV GH HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV H LQIRUPDo}HV JHUHQFLDLV 7RGDV DV OLQKDV GH UHVXOWDGR GH FDGD FHQWUR GH FXVWR VmR
GLVSRQLELOL]DGDVSDUDRVUHVSHFWLYRVJHVWRUHVTXHQDDQiOLVHGHVXDVLQIRUPDo}HVWDPEpPFRQWULEXHP
SDUDDVVHJXUDUDFRQVLVWrQFLDGRVQ~PHURVUHSRUWDGRV1DHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
RVVLVWHPDVGHLQIRUPDo}HVHVWmRFRQILJXUDGRVSDUDGLVSRQLELOL]DomRGDVLQIRUPDo}HVGHDFRUGRFRP
DVQRUPDVHSDGU}HVFRQWiEHLVGHILQLGRVSHORVyUJmRVUHJXODGRUHV

1R SURFHVVR GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DV UHYLV}HV H DQiOLVHV VmR UHDOL]DGDV
SULPHLUDPHQWHQRQtYHOGHFRRUGHQDomRFRQWiELOHSRVWHULRUPHQWHSHORVQtYHLVGHJHUrQFLDH'LUHWRULD
)LQDQFHLUDGHFDGDVHJPHQWR$DSURYDomRILQDOGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDVVDDLQGDSHOR9LFH
3UHVLGHQWHGH)LQDQoDVH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDVHQGRILQDOPHQWHDSURYDGDVSHOR
QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$QWHULRUPHQWHjVXDGLYXOJDomRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmR
H[DPLQDGDVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVRVTXDLVHPLWHPXPUHODWyULRVREUHDUHIHULGDGHPRQVWUDomR
ILQDQFHLUD

&RPUHODomRjVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSRUQyVSDUDFRUULJLUHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVQDVSUiWLFDVGH
FRQWUROHV LQWHUQRV UHVVDOWDPRV TXH DV GHILFLrQFLDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV VmR PRQLWRUDGDV
PHQVDOPHQWHHFDVRLGHQWLILFDGDVVmRWUDWDGDVSURQWDPHQWHSRUPHLRGHSODQRVGHDomRHVWDEHOHFLGRV
SHODV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV $GLFLRQDOPHQWH WDPEpP UHDOL]DPRV DV VHJXLQWHV
DWLYLGDGHV

• $QiOLVHHUHJLVWURGHSRVVtYHLVFRQWLQJrQFLDV
• 9HULILFDomRGHFRQVLVWrQFLDVGRVPyGXORVSRUPHLRGHFRQFLOLDo}HV
• 5HYLVmRDQDOtWLFDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVH
• 9HULILFDomRFRPSDUDWLYDHQWUHRUoDGRversusUHDOL]DGRSRUWRGDVDViUHDV


E (VWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$ QRVVD &RPSDQKLD SRVVXL XPD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD DVVHJXUDU D
HODERUDomRGH'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVFRQILiYHLVFRPRREMHWLYRGHDVVHJXUDUDFRQIRUPLGDGHjV
QRUPDV FRQWiEHLV DSOLFiYHLV H jV PHOKRUHV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV HP FDGD iUHD TXH
GHVHPSHQKDSDSHOUHOHYDQWHQRIRUQHFLPHQWRGRVGDGRVTXHVXEVLGLDUmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GDQRVVD&RPSDQKLD$UHIHULGDHVWUXWXUDSDUDWDOpFRPSRVWDSHOD L *HUrQFLDGH&RQWURODGRULDD
TXDOpVXERUGLQDGDDR9LFH3UHVLGHQWHGH)LQDQoDVH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV LL ÈUHD&RQWiELO
LLL ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD LY 'LUHWRULDGH$XGLWRULDH&RPSOLDQFH yUJmRHVWHTXHFRQWDFRPR
DX[tOLRGDVÈUHDVGH*HVWmRGH5LVFRV1RUPDWL]DomRCompliance H*RYHUQDQoDGH7,  Y 9LFH
3UHVLGrQFLD GH )LQDQoDV H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV FRUSRUDWLYR  YL  &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR YLL &RPLWrGH$XGLWRULDH YLLL &RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGR
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$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGRJHUHQFLDPHQWRFRUSRUDWLYRHVWiDSUHVHQWDGDDVHJXLU




3DUDPDLVGHWDOKHVVREUHDQRVVDHVWUXWXUDGHJHVWmRGHULVFRVYLGHLWHP LLL GHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD


F
)RUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

2JUDXGHHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVpPRQLWRUDGRSHOD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance
TXHFRQWDFRPRDX[tOLRGDVÈUHDVGH*HVWmRGH5LVFRV1RUPDWL]DomRComplianceH*RYHUQDQoD
GH 7,  GH QRVVD &RPSDQKLD DWUDYpV GH WUDEDOKRV GH DXGLWRULD LQWHUQD HP VHXV PDFURSURFHVVRV
PRQLWRUDPHQWRGHVXESURFHVVRVHURWLQDVFUtWLFDVTXDQWRDVXDDGHUrQFLDDQRUPDVHSURFHGLPHQWRV
LQWHUQRVDYDOLDomRHPDSHDPHQWRGHULVFRVGHiUHDVHSURFHVVRVUHOHYDQWHVPRQLWRUDPHQWRTXDQWRD
DGHUrQFLDFRPSOLDQFHDDVSHFWRVGDOHJLVODomRHDWLYLGDGHVSURMHWRVLQHUHQWHVjJRYHUQDQoDVHJXUDQoD
GRQRVVRDPELHQWHGH7,2UHSRUWHpUHDOL]DGRDRVQRVVRVH[HFXWLYRVEHPFRPRDRQRVVR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSHULRGLFDPHQWH2VUHVSRQViYHLVSRUHVWHSURFHVVRVmRR'LUHWRUGH$XGLWRULDH
ComplianceHD*HUHQWHGH$XGLWRULDHCompliance

2V QRVVRV FRQWUROHV VmR FRQVWDQWHPHQWH DYDOLDGRV D SDUWLU GRV WUDEDOKRV GRV GHSDUWDPHQWRV
HQYROYLGRVTXHVHJXHPDVGLUHWUL]HVGDDXGLWRULDDERUGDQGRRVQRVVRVSULQFLSDLVSURFHVVRV

8WLOL]DPRVRVLVWHPD6$3SDUDDWLYLGDGHVGHJHVWmRHFRQWUROHTXHIDFLOLWDRIOX[RGHLQIRUPDo}HV
HQWUHWRGDVDVQRVVDVDWLYLGDGHVSRUPHLRGDDGRomRGHXPEDQFRGHGDGRVFHQWUDOL]DGR
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G

'HILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV DSRQWDGDV SHOR $XGLWRU
,QGHSHQGHQWH


1mR IRL UHSRUWDGR SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV TXDOTXHU GHILFLrQFLD VLJQLILFDWLYD QRV QRVVRV
FRQWUROHV LQWHUQRV QR ~OWLPR UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV HQYLDGR j QRVVD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHRV'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDDYDOLDUDPRUHODWyULRHHQWHQGHUDPTXHQmRKi
UHOHYkQFLD H QHFHVVLGDGH GLYXOJDomR GRV FRPHQWiULRV UHODWLYRV jV RXWUDV GHILFLrQFLDV LVWR p
GHILFLrQFLDVQmRVLJQLILFDWLEDV LGHQWLILFDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

H
&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV

1mR Ki FRPHQWiULRV GD $GPLQLVWUDomR WHQGR HP YLVWD TXH QmR IRUDP UHSRUWDGDV GHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDVQRUHODWyULRGHUHFRPHQGDo}HVSDUDRDSULPRUDPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
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  (P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOD
&RPSDQKLD SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU

1yV LPSOHPHQWDPRV HP  RV FDQDLV GH FRPXQLFDomR LQWHUQD GLVSRQtYHLV D WRGRV RV QRVVRV
³stakeholders´TXHGHYHPVHUXWLOL]DGRVSDUDDLQIRUPDomRGHTXDLVTXHUVLWXDo}HVTXHFDUDFWHUL]HP
YLRODomRDR&yGLJRGHeWLFDGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRTXDLVTXHUVXVSHLWDVRXLQGtFLRVGHYLRODomRj
/HLDQWLFRUUXSomREUDVLOHLUD /HLQ US Foreign Corrupt Pratices Act – FCPAHUK
Bribery Act UKBA GHQWUHRXWUDV


DVHRHPLVVRUSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomR
GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD
LGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

LRVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRV
VmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

1yVLQVWLWXtPRVXPSURJUDPDGHComplianceFRQIRUPHQRUPDJHUDO1*TXHLQFOXLDV
GLUHWUL]HV SDUD UHYLVmR GRV LQVWUXPHQWRV QRUPDWLYRV GR *UXSR EHP FRPR GHILQH D HVWUXWXUD
IHUUDPHQWDV H SURFHGLPHQWRV XWLOL]DGRV SDUD DGHTXDGD JHVWmR GH ULVFRV GR *UXSR 'HQWUH RV
LQVWUXPHQWRVTXHWDPEpPVXSRUWDPHVWHSURFHVVRGHVWDFDPRVRQRVVR&yGLJRGHeWLFDDQRUPDJHUDO
1*±3ROLWLFD$QWLFRUUXSomRHD1*±3URJUDPDGHCompliance

2SURFHVVRFRQWtQXRGHDYDOLDomRGHULVFRVGDFRPSDQKLDFRPSUHHQGHGHQWUHRXWUDVDo}HV

• $ GLVSRQLELOL]DomR GH FDQDLV GH FRPXQLFDomR D WRGRV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV
JHVWRUHV FRODERUDGRUHV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR FOLHQWHV SDUFHLURV
FRPHUFLDLVHFRPXQLGDGHHPJHUDO
• $LPSOHPHQWDomRGHSURFHVVRLQYHVWLJDWyULRSDUDDVRFRUUrQFLDVUHFHELGDV
• $ DGRomR GH XP SURFHVVR FRQWtQXR GH JHVWmR QRUPDWLYD TXH REMHWLYD D FULDomR H
UHYLVmRGHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVIRUPDLVUHIHUHQWHVDRVPDLVGLYHUVRVSURFHVVRV
GRJUXSREHPFRPRDGLYXOJDomRDWRGRVRVFRODERUDGRUHV
• $ UHDOL]DomR GH DQiOLVHV GH ULVFRV H OHYDQWDPHQWRDYDOLDomR GH FRQWUROHV LQWHUQRV
LQHUHQWHV DRV PDLV GLYHUVRV SURFHVVRV GR *UXSR FRQIRUPH SODQHMDPHQWR DQXDO
SUHYLDPHQWH GHILQLGR H PHWRGRORJLD HVSHFLILFD GHILQLGD QR SURFHGLPHQWR 35 
0DSHDPHQWRGHSURFHVVRVHDQiOLVHGHULVFRV
• 2GHVHQYROYLPHQWRGHDo}HVGHWUHLQDPHQWRUHIHUHQWHVDR&yGLJRGHeWLFDH3ROtWLFD
$QWLFRUUXSomRSHODiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVH$XGLWRULDHCompliance
• $UHDOL]DomRGHGLOLJHQFLDHPVHXVIRUQHFHGRUHVFRQIRUPHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
GHIRUPDDREWHULQIRUPDo}HVVREUHVXDFRQGXWDDILPGHDVVHJXUDUDFRQWUDWDomRGH
HPSUHVDV LG{QHDV j OX] GD OHJLVODomR DQWLFRUUXSomR EUDVLOHLUD YLJHQWH DWUDYpV GD
DYDOLDomRSUpYLDGRKLVWyULFRHUHVSHFWLYRSHUILOGHVWDVHPSUHVDV
• 2DWHQGLPHQWRDGLOLJrQFLDVGDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDFRPIRUQHFLPHQWRGHVXEVLGLR
GRFXPHQWDOHLQIRUPDo}HVVREUHQRVVDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRQWUROHVLQWHUQRVH
QHJyFLRGR*UXSR
• $UHDOL]DomRGHGLOLJrQFLDVTXDQGRGDH[LVWrQFLDGHSURMHWRVGHIXV}HVHDTXLVLo}HVQR
*UXSRG
• $UHDOL]DomRGHDXGLWRULDVHPSURFHVVRVVXESURFHVVRVHURWLQDVFUtWLFDVGHILQLGDVHP
WRGRR *UXSR G FRQIRUPH 0DWUL] GH 5LVFRV GD $XGLWRULD H3ODQR $QXDO HVWH
GHYLGDPHQWHDOLQKDGRFRPR&(2H&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR*UXSR3URIDUPD
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• 2GHVHQYROYLPHQWRGRSURFHVVRGHfollow-up dosSODQRVGHDomRJHUDGRVDSDUWLUGDV
DXGLWRULDVLQWHUQDVHWUDEDOKRVGHDQiOLVHGHULVFRVUHDOL]DGRVGHQWUHRXWURV
• $UHDOL]DomRGHSURMHWRVGHJRYHUQDQoDGH7,TXHGHQWUHRXWURVWHPSRUREMHWLYRD
PHOKRULDGDVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HVPDQWLGDVHPQRVVRDPELHQWHLQIRUPDFLRQDO
DHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVVXSRUWDGRVSRUIHUUDPHQWDVDXWRPDWL]DGDVGH7,HD
PLWLJDomRGRULVFRGHHYDVmRGHLQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVUHOHYDQWHVHFRQILGHQFLDLV
GDHPSUHVD
• $UHDOL]DomRGHSURFHVVRFRQWtQXRGHDYDOLDomRGHDGHUrQFLD FRPSOLDQFH GHQRVVRV
&'6 H SURFHVVRV LQWHUQRV j DVSHFWRV UHJXODWyULRV OHJLVODomR WUDEDOKLVWDV GHQWUH
RXWURV

$SDUWLUGHVWDVHGHRXWUDVDo}HVGHVHQYROYLGDVDQXDOPHQWHDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVVmR
DSULPRUDGRVRXUHYLVDGRVEHPFRPRQRYRVLQVWUXPHQWRVQRUPDWLYRVVmRFULDGRVDILPGHJDUDQWLUR
FRQWtQXRDSULPRUDPHQWRHHILFiFLDGHQRVVRSURFHVVRPLWLJDWyULRGHULVFRVRUJDQL]DFLRQDLV&RPR
H[HPSOR SRGHPRV FLWDU D UHFHQWH UHYLVmR GD 3ROtWLFD GH $OoDGDV H 'HOHJDomR GH $XWRULGDGH H GD
3ROtWLFDGH9LDJHQV

LL DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRH
GD HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR
VXDVDWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXH
VHUHSRUWDPHRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLD GHVHXVGLULJHQWHVVH
H[LVWHQWHV

7RGD QRVVD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO p PDQGDWRULDPHQWH HQYROYLGD H FRPSURPHWLGD FRP DSOLFDomR
GRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHGR*UXSR'HVWDFDPRVD'LUHWRULDGH$XGLWRULDH
Compliance GR *UXSR 3URIDUPD FULDGD HP QRYHPEUR GH  FRP DSURYDomR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GR *UXSR TXH WHP FRPR SULQFLSDO DWULEXLomR D LPSOHPHQWDomR GR SURJUDPD GH
Compliance6XDVDWULEXLo}HVFRPSUHHQGHPGHQWUHRXWURVDUHDOL]DomRGH DXGLWRULDVLQWHUQDVQRV
SURFHVVRVHiUHDVGHWRGDVDVHPSUHVDVGR*UXSR3URIDUPDDJHVWmRGRVFDQDLVGHFRPXQLFDomRH
GHQ~QFLD R GHVHQYROYLPHQWR GRV SURFHVVRV LQYHVWLJDWyULRV D UHDOL]DomR GH DQiOLVHV GH ULVFR H
PDSHDPHQWRGHFRQWUROHVWDPEpPHPWRGDVDViUHDVHSURFHVVRVGR*UXSRLQFOXLQGRDQiOLVHVYLVDQGR
D DGHTXDomR GD HPSUHVDV jV SUHPLVVDV GD /HL DQWLFRUUXSomR EUDVLOHLUD Q  )&3$ H
8.%$ R GHVHQYROYLPHQWR GH LQVWUXPHQWRV QRUPDWLYRV YLVDQGR VXSRUWDU RV SURFHVVRV
RUJDQL]DFLRQDLV D LPSOHPHQWDomR GH SURMHWRV GH JRYHUQDQoD GH 7, D UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH
FRQWUROH H PRQLWRUDPHQWR TXDQWR j LPSODQWDomR GRV SODQRV GH DomR RULXQGRV GHVWHV WUDEDOKRV
³)ROORZXS´  H R GHVHQYROYLPHQWR GD Do}HV GH PRQLWRUDPHQWR TXDQWR D DGHUrQFLD GDV HPSUHVD
compliance DDVSHFWRVUHJXODWyULRVWUDEDOKLVWDV

$ 'LUHWRULD GH $XGLWRULD H Compliance TXH FRPSUHHQGH DV QRVVDV ÈUHDV GH *HVWmR GH 5LVFRV
1RUPDWL]DomRCompliance H*RYHUQDQoDGH7,pUHVSRQViYHOSHODIXQomRGHcomplianceGHQRVVD
&RPSDQKLDHDWXDQDDYDOLDomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRYHULILFDUDDGHTXDomRGHVWHVFRQWUROHV
H DWLYLGDGHV DWXDLV FRP DV SUiWLFDV H GLUHWUL]HV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV HVWDEHOHFLGDV SHOD
&RPSDQKLD

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
HPSUHJDGRVHVHDEUDQJHWDPEpPWHUFHLURVWDLVFRPRIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
DJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

$ QRVVD &RPSDQKLD SRVVXL XP &yGLJR GH eWLFD IRUPDOPHQWH DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPGHPDUoRGHHDOWHUDGRHPGHMXQKRGHTXHWDPEpPpDSOLFiYHOD
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WRGRVGHQRVVR*UXSRPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHQRVVD'LUHWRULDFRODERUDGRUHV
HVWDJLiULRV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV FOLHQWHV H TXDOTXHU SHVVRD DJLQGR HP QRPH GR
QRVVR*UXSRG9DUHMR)DUPD2&yGLJRGHeWLFDVHUYHGHGLUHWUL]SDUDWRGDVDVSROtWLFDVHQRUPDV
YLJHQWHV

• VHHFRPTXHIUHTXrQFLDRVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVILVFDLVFRQVHOKHLURVGHDGPLQLVWUDomRH
HPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDV
UHODFLRQDGDVDRWHPD

7RGRV RV QRVVRV 'LUHWRUHV &RQVHOKHLURV H &RODERUDGRUHV VmR DQXDOPHQWH RULHQWDGRV TXDQWR jV
SUHPLVVDV HVWDEHOHFLGDV QR &yGLJR GH eWLFD SHOD 'LUHWRULD GH 5HFXUVRV +XPDQRV FRP VXSRUWH H
SDUWLFLSDomRGD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance

• DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD KLSyWHVH GH YLRODomR DR &yGLJR RX D RXWUDV QRUPDV UHODWLYDV DR
DVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDV

2QRVVR&yGLJRGHeWLFDHVWDEHOHFHDVUHJUDVGHFRQGXWDpWLFDHGHILQHDVFRQGXWDVLQWROHUiYHLVTXH
HVWmRVXMHLWDVDVDQo}HVHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHV$VLQIUDo}HVDRFyGLJRVmRDQDOLVDGDVSHOR&RPLWr
GHeWLFDTXHGHILQHDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVDVHUHPDSOLFDGDVFRQIRUPHSUHYLVWRQRUHIHULGR&yGLJR
TXH FRPSUHHQGHP GHVGH D DSOLFDomR GH DGYHUWrQFLDV IRUPDLV H GHVOLJDPHQWR SRU MXVWR PRWLYR GH
LQIUDWRUHVDWpDWRPDGDGHPHGLGDVOHJDLVFRQIRUPHJUDYLGDGHGDLQIUDomR

• yUJmR TXH DSURYRX R &yGLJR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R FyGLJR GH
FRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

1RVVR &yGLJR GH eWLFD IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGR SRU QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP  GH
PDUoRGHHDOWHUDGRHPGHMXQKRGH2UHIHULGR&yGLJRHVWiGLVSRQtYHOQRZHEVLWHGH
UHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL QRVLWHGD&RPLVVmR
GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90 ZZZFYPJRYEU  H QR VLWH GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR
ZZZEFRPEU 


E
VHD&RPSDQKLDSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

• VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

2V QRVVRV FDQDLV GH FRPXQLFDomR H GHQ~QFLD VmR JHULGRV LQWHUQDPHQWH SHOD SUySULD 'LUHWRULD GH
$XGLWRULD H Compliance TXH LQFOXL DV ÈUHDV GH *HVWmR GH 5LVFRV 1RUPDWL]DomR Compliance H
*RYHUQDQoDH7, 

• VHRFDQDOHVWiDEHUWRSDUDRUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVRXVHUHFHEHGHQ~QFLDV
VRPHQWHGHHPSUHJDGRV

2VFDQDLVGHFRPXQLFDomRHGHQ~QFLDHVWmRGLVSRQtYHLVDWRGRVRVstakeholdersGR*UXSRLQFOXLQGR
DFLRQLVWDV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV FOLHQWHV HPSUHJDGRV H FRPXQLGDGH HP JHUDO $
QRVVD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DRVVHJXLQWHVFDQDLVSDUDDUHDOL]DomRGHGHQ~QFLDV

• )DOHFRPR3UHVLGHQWH±IDOHFRPRSUHVLGHQWH#GYDUHMRIDUPDFRPEU
• )DOHFRPD$XGLWRULD±FDQDODXGLWRULD#GYDUHMRIDUPDFRPEU
• 'LVTXH'HQ~QFLD±
• &RPLWrGHeWLFD±FRPLWHHWLFD#GYDUHMRIDUPDFRPEU

• VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp
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2QRVVR&yGLJRGHeWLFDHVWDEHOHFHTXHRDQRQLPDWRGRVGHQXQFLDQWHVpJDUDQWLGRHTXHVREQHQKXPD
FLUFXQVWkQFLD TXDLVTXHU GHQ~QFLD VHUYLUi FRPR EDVH SDUD UHWDOLDomR RX LQWLPLGDomR GH TXDOTXHU
FRODERUDGRU

2XVRGHTXDOTXHUXPGHQRVVRVFDQDLVQmRH[LJHTXHRVGHQXQFLDQWHVVHLGHQWLILTXHPSHUPLWLQGRDRV
PHVPRVTXHPDQWHQKDPVHDQ{QLPRV

• yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

7RGDVDVRFRUUrQFLDVUHFHELGDVDWUDYpVGRVFDQDLVGHFRPXQLFDomRVmRGLUHFLRQDGDVDXWRPDWLFDPHQWH
SDUD QRVVD 'LUHWRULD GH $XGLWRULD H Compliance TXH TXDOLILFD LQGLYLGXDOPHQWH FDGD RFRUUrQFLD H
GHILQHFRPRVXSRUWHGRQRVVR&RPLWrGHeWLFDDVWUDWDWLYDVDVHUHPDGRWDGDVDFDGDXPDGHODV
&RQIRUPHWHRUGHFDGDGHQ~QFLDUHFODPDomRVROLFLWDomRRXVXJHVWmRUHFHELGDVmRGHILQLGDVDVDo}HV
DVHUHPWRPDGDVHDViUHDVUHVSRQViYHLVVHQGRTXHWRGDVDVRFRUUrQFLDVVmRPRQLWRUDGDVDWpDVXD
FRQFOXVmRSHOD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHCompliance

$VRFRUUrQFLDVTXHGHYLGRDRVHXWHRUHFRPSOH[LGDGHH[LJHPDUHDOL]DomRGHLQYHVWLJDo}HVVmR
WUDWDGDVSHOD'LUHWRULDGH$XGLWRULDHComplianceTXHWHPDUHVSRQVDELOLGDGHGHGHILQLURUHVSHFWLYR
3ODQR GH ,QYHVWLJDomR SURFHGHU FRP D FRQGXomR GR SURFHVVR LQYHVWLJDWLYR FRQFOXLU VREUH D
SURFHGrQFLD RX QmR GD RFRUUrQFLD GHILQLU FRQWUROHV PLWLJDWyULRV TXDQGR DSOLFiYHO H UHSRUWDU RV
UHVXOWDGRVjDOWDDGPLQLVWUDomR

2QRVVR&RPLWrGHeWLFDWHPUHOHYDQWHSDUWLFLSDomRQHVWHSURFHVVRHFRQIRUPHWHRUGDVRFRUUrQFLDV
GHOLEHUD VREUH DV Do}HV D VHUHP WRPDGDV H UHVSHFWLYDV PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV D LQIUDWRUHV TXDQGR
DSOLFiYHO

3DUDVXSRUWDUHVWHSURFHVVRSRVVXtPRVLQVWUXPHQWRVQRUPDWLYRVTXHIRUPDOPHQWHHVWDEHOHFHPVXDV
SUHPLVVDV GHQWUH RV TXDLV GHVWDFDPRV R QRVVR &yGLJR GH eWLFD R SURFHGLPHQWR 35  
$SXUDomRGH'HQ~QFLDVDQRUPDJHUDO1*±3ROLWLFD$QWLFRUUXSomRHD1*±
3URJUDPDGHCompliance


F
VHRHPLVVRUDGRWDSURFHGLPHQWRVHPSURFHVVRVGHIXVmRDTXLVLomRHUHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDV YLVDQGR j LGHQWLILFDomR GH YXOQHUDELOLGDGHV H GH ULVFR GH SUiWLFDV LUUHJXODUHV QDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

&RQIRUPH HVWDEHOHFLGR QD 1*  ± 3URJUDPD GH Compliance QyV DGRWDPRV D SUiWLFD GH
FRQGXomRGHdue diligencesFRPRDGHTXDGRVXSRUWHHVSHFLDOL]DGRHPSURMHWRVGHIXVmRHDTXLVLo}HV
$1*±3ROtWLFD$QWLFRUUXSomRWDPEpPSUHYrTXHHPWRGDVDVRSRUWXQLGDGHVGHIXV}HVH
DTXLVLo}HV GHYHUHPRV UHDOL]DU XP SURFHVVR FULWHULRVR GH GLOLJrQFLD OHJDO LQFOXLU FOiXVXODV
DQWLFRUUXSomRDGHTXDGDVQRVGRFXPHQWRVGDWUDQVDomRHFRQVLGHUDURXWUDVRSo}HVGLVSRQtYHLVSDUD
HYLWDUDVXFHVVmRGHSDVVLYRVDQWHULRUHVjRSHUDomR


G
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

1mRDSOLFiYHO
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD


1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRDTXH
HVWDPRVH[SRVWRV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRHVWHMDPPHQFLRQDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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Data de Constituição do Emissor

21/06/2010

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade Anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR

1RVVD KLVWyULD WHP LQtFLR FRP D QRVVD FRQWURODGRUD 3URIDUPD 'LVWULEXLGRUD GH 3URGXWRV
)DUPDFrXWLFRV6$ 3URIDUPD FRPSDQKLDDEHUWDFXMDVDo}HVVmRQHJRFLDGDVQR1RYR0HUFDGRGD
% 6$  %UDVLO %ROVD %DOFmR VHJPHQWR TXH FRQJUHJD DV FRPSDQKLDV TXH RSWDUDP SRU DGHULU D
UHJUDV GLIHUHQFLDGDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD VHQGR D 3URIDUPD SLRQHLUD GR VHWRU QR %UDVLO D
UHDOL]DUXPDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV ,32 HOLVWDUVHXVWtWXORVSDUDQHJRFLDomRHPEROVDGH
YDORUHV HP  $ 3URIDUPD IRL IXQGDGD Ki  DQRV FRP D LQDXJXUDomR GR SULPHLUR &HQWUR GH
'LVWULEXLomRORFDOL]DGRQR5LRGH-DQHLURFRPDH[SDQVmRGHVHXVQHJyFLRVRFRUUHQGRJUDGXDOPHQWH
QRVDQRVVHJXLQWHVHFRQVROLGDQGRVHQRPHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLUR

$ 3URIDUPD DWXD QRV VHWRUHV GH L  GLVWULEXLomR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV H GH KLJLHQH SHVVRDO H
FRVPpWLFRVSDUDRYDUHMRDWUDYpVGD3URIDUPDFRQWDQGRFRPFHQWURVGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRV
QD %DKLD (VStULWR 6DQWR *RLiV 0LQDV *HUDLV 3DUDtED 3DUDQi 3HUQDPEXFR 5LR GH -DQHLUR 5LR
*UDQGHGR6XO6mR3DXORH7RFDQWLQV LL GLVWULEXLomRHYDUHMRGHPHGLFDPHQWRVGHHVSHFLDOLGDGHV
FRPRPHGLFDPHQWRVKRVSLWDODUHVYDFLQDVHRQFROyJLFRV HPSDUFHULDFRPDAmerisourceBergan
DWUDYpV GD Profarma Specialty FRP VXD 8QLGDGH GH 1HJyFLR (VSHFLDOLGDGHV FRQVWLWXtGD SRU WUrV
GLYLV}HV'LVWULEXLomR)DUPiFLDGH(VSHFLDOLGDGHVH6XSRUWHDR3DFLHQWHH LLL YDUHMRIDUPDFrXWLFR
DWUDYpVGDQRVVD&RPSDQKLD

$ QRVVD &RPSDQKLD p IRUPDGD SHODV UHGHV 'URJDVPLO )DUPDOLIH 'URJDULDV 7DPRLR H 'URJDULD
5RViULR &RQWDPRV FRP XP WRWDO GH  ORMDV GLVWULEXtGDV SHOR 5LR GH -DQHLUR 'LVWULWR )HGHUDO
*RLiV 0DWR *URVVR H 7RFDQWLQV H YLVDPRV SURSRUFLRQDU D QRVVRV SDUFHLURV FRPHUFLDLV VROXo}HV
HILFLHQWHV H GLIHUHQFLDGDV SDUD D H[SRVLomR H YHQGD GH QRVVRV SURGXWRV H D QRVVRV FRQVXPLGRUHV
ILQDLVDFRQYHQLrQFLDHIHWLYDFRPDORFDOL]DomRRDWHQGLPHQWRHRmixDGHTXDGRV

&RPDDTXLVLomRGD&6%'URJDULDV6$HPDQRVVD&RPSDQKLDWRUQRXVHGHWHQWRUDGHGXDV
LPSRUWDQWHV UHGHV GH IDUPiFLD TXH FRPHUFLDOL]DP SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV GH KLJLHQH SHVVRDO H
EHOH]DD L 'URJDVPLOTXHDWXDQRYDUHMRIDUPDFrXWLFRQR5LRHQR*UDQGH5LRHRSHUDYDFRP
ORMDVHPGHGH]HPEURGH D'URJDVPLOpUHFRQKHFLGDSHORPHUFDGRFRQVXPLGRUFRPRXPD
GDVUHGHVPDLVWUDGLFLRQDLVGR5LRGH-DQHLURHMiDFXPXODDQRVGHWUDMHWyULD HD LL )DUPDOLIH
TXH DWXD QR YDUHMR IDUPDFrXWLFR QR 5LR GH -DQHLUR SRVLFLRQDQGRVH FRP GHVWDTXH QRV SULQFLSDLV
shoppingsGDFLGDGHHRSHUDYDFRPORMDVHPGHGH]HPEURGHQRVSULQFLSDLVEDLUURVGD
FLGDGHGR5LRGH-DQHLUR D)DUPDOLIHpUHFRQKHFLGDSHORPHUFDGRFRQVXPLGRUFRPRDUHGHFDULRFD
UHIHUrQFLDpremiumHP'HUPRFRVPpWLFRVHMiDFXPXODDQRVGHWUDMHWyULD 

$LQGDHPDGTXLULPRVGRFDSLWDOVRFLDOGD'URJDULDV7$02,2VHQGRTXHRVUHVWDQWHV
IRUDPDGTXLULGRVSRUQRVVD&RPSDQKLDHP$'URJDULDV7$02,2LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVQR
DQR GH HP 6mR *RQoDOR 5LR GH -DQHLUR (P  GH GH]HPEUR GH  D 5HGH GH 'URJDULDV
7$02,2FRQWDYDFRPORMDVGLVWULEXtGDVHP1LWHUyL6mR*RQoDOR,WDERUDt5LR%RQLWR5LRGH
-DQHLUR 5HJLmR 6HUUDQD 5HJLmR GRV /DJRV 1RURHVWH )OXPLQHQVH 1RUWH )OXPLQHQVH H 6XO
)OXPLQHQVH(PFRQVWDQWHFUHVFLPHQWRD'URJDULDV7$02,2LPSODQWRXQRYRVPpWRGRVGHDWXDomR
LQYHVWLQGRHPWHFQRORJLDHRIHUHFHQGRIDFLOLGDGHGHSDJDPHQWRHXPHILFLHQWHVLVWHPDGHHQWUHJDHP
GRPLFtOLRVHQGRUHFRQKHFLGDSHODSUR[LPLGDGHFRPRVFOLHQWHV

$DTXLVLomRGD'URJDULD5RViULRRFRUUHXHPQRYHPEURGHDWUDYpVGDQRVVDFRQWURODGD1LFH5-
3DUWLFLSDo}HV6$¬pSRFDRQtYHOGHVHUYLoRGD5RViULRHVWDYDHPFRPRVQRVVRVHVIRUoRVGH
UHIRUPXODomRHLQWHJUDomRGDPDUFDD5RViULRDWLQJLXHPGHMXQKRGHXPQtYHOGHVHUYLoR
GH  $ 5HGH 5RViULR HVWi QR Top of Mind GR EUDVLOLHQVH SRU VHLV DQRV FRQVHFXWLYRV HVWi



2QtYHOGHVHUYLoRFRQVLVWHHPXPDPpWULFDTXHFDOFXODDIDOWDGHHVWRTXHUHODWLYDj XP GLDGHPpGLDGHYHQGDV 5 
VREUHDPpGLDGLiULDGHYHQGDVWRWDOHPTXHQtYHOGHVHUYLoRpLJXDODPHQRV)DOWD 5 GLYLGLGDSHOD0pGLD)DOWD'LiULD
5 )DOWD 5 pLJXDOjPpGLDGLD 5 PHQRVHVWRTXHFKmR 5 VHQGRPHQRURXLJXDODDPpGLDGLD 5 PHQRVR
HVWRTXHFKmR 5 0pGLD)DOWD'LD9DORU 0pGLD)DOWDPXOWLSOLFDGR0pGLD'LiULDGLYLGLGRSRU 
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FRPSOHWDQGRDQRVHpXPDPDUFDUHOHYDQWHHPVXDiUHDGHDWXDomRHpFRPSRVWDSRUORMDVQR
'LVWULWR)HGHUDOHP*RLiV7RFDQWLQVH0DWR*URVVR

(PGHMXQKRGHLQLFLDPRVRSURFHVVRSDUDREWHQomRMXQWRD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GHQRVVRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD³FDWHJRULD$´EHPFRPRSURFHVVRGHUHJLVWURGHQRVVD
SULPHLUDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV IPO 
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
±,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQRVVD&RPSDQKLDQmRVRIUHXQHQKXPSHGLGRGHIDOrQFLD
RXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQRVVD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHFRPUHODomRDHVWDVHomR
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'HVFULomRDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRQWURODGDV

9LVmRJHUDO

6RPRVDGDQRQDPDLRUUHGHGHGURJDULDVGR%UDVLOQRTXHVLWRIDWXUDPHQWR3HUWHQFHPRVDR
PHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD3URIDUPDXPDGDVPDLRUHVGLVWULEXLGRUDVGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVH
SHUIXPDULDGRSDtVTXHSRVVXLVXDVDo}HVRUGLQiULDVDGPLWLGDVjQHJRFLDomRQRVHJPHQWRHVSHFLDOGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD%GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGRGHVGH

6RPRV XPD holding FRQWURODGRUD GH GHWHUPLQDGDV VRFLHGDGHV RSHUDFLRQDLV TXH HP FRQMXQWR VmR
UHVSRQViYHLV SHOD RSHUDomR GDV EDQGHLUDV Drogasmil Farmalife Drogarias Tamoio H Drogaria
RosárioVRFLHGDGHVTXHIRUDPDGTXLULGDVSRUQyVHQWUHH

'HVGHLPSOHPHQWDPRVXPLQWHQVRPRGHORGHUHHVWUXWXUDomR turnaround QDVGURJDULDVTXH
RSHUDPRV H FRP LVVR FRQVHJXLPRV XP FRQVLGHUiYHO JDQKR GH SURGXWLYLGDGH R TXH SRGH VHU
YHULILFDGRSHODHYROXomRGRQRVVRIDWXUDPHQWRSRUORMDTXHHUDGH5PLOHPGHGH]HPEUR
GHHSDVVRXSDUD5PLOHPGHGH]HPEURGH 5PLOHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGRXP&$*5GH1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
 R QRVVR IDWXUDPHQWR SRU ORMD IRL GH 5 5PLOK}HV QR SHUtRGR GH WUrV PHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGH 


2SHUDPRVSRUPHLRGHQRVVDVORMDVItVLFDVHFHQWUDLVGHDWHQGLPHQWRWHOHI{QLFR call
center/delivery QRVHVWDGRVGR5LRGH-DQHLUR*RLiV0DWR*URVVR7RFDQWLQVHQR'LVWULWR
)HGHUDO(PDSHQDVVHWHDQRVGHDWLYLGDGHQRVHWRUGHYDUHMRIDUPDFrXWLFRFRQTXLVWDPRV
SRVLomR GH OLGHUDQoD HP QRVVDV SULQFLSDLV iUHDV GH DWXDomR HVWDQGR HQWUH DVtopWUrV
GURJDULDVWDQWRQR'LVWULWR)HGHUDOFRPRQR5LRGH-DQHLUR
1RVVDV EDQGHLUDV HVWmR SUHVHQWHV Ki PDLV GH  DQRV HP VXDV UHVSHFWLYDV UHJL}HV GH DWXDomR H
DSUHVHQWDPQRWiYHOUHFRQKHFLPHQWRGRVFRQVXPLGRUHV1R5LRGH-DQHLURSRUH[HPSORQDHGLomRGR
rankingGHPDUFDVGHVWDTXHGRYDUHMRIDUPDFrXWLFRHODERUDGDSHOD5HYLVWD9HMD5LRDDrogasmil
IRLUHFRQKHFLGDHQWUHDVWUrVIDUPiFLDVSUHIHULGDVHQTXDQWRDDrogariaRosárioILJXUDFRPRDPDLV
GHVHMDGD top of mind GDFDWHJRULDfarmáciaSRUTXDWURDQRVFRQVHFXWLYRVGHVGH

1RPHVPRVHQWLGRDFUHGLWDPRVWHUXPUHWRUQRVDWLVIDWyULRGHQRVVRVFRQVXPLGRUHVRTXHSRGHVHU
YHULILFDGRSHORVyOLGR136 Net Promoter Score TXHDVQRVVDVPDUFDVDSUHVHQWDUDPHPPDLRGH
G'URJDVPLO)DUPDOLIH7DPRLR5RViULR

&RQWDPRV FRP FHUFD GH  FRODERUDGRUHV H DWHQGHPRV DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH
FRQVXPLGRUHVPrV1RVVDSODWDIRUPDGLYHUVLILFDGDQRVSHUPLWHH[SHULPHQWDUDVSDUWLFXODULGDGHVH
QHFHVVLGDGHV GH WRGDV DV FODVVHV VRFLDLV GD SRSXODomR EUDVLOHLUD GHVGH $ D &  UHVSHLWDQGR DV
FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDUHJLmR

)D]HPRV SDUWH GR *UXSR 3URIDUPD H SRU LVVR XVXIUXtPRV GH DOJXPDV YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV



&RQIRUPHEDVHGHGDGRVGLYXOJDGDSHOD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH5HGHVGH)DUPiFLDH'URJDULDVHFRQVLGHUDQGRVHR
IDWXUDPHQWRGDV'URJDULD7DPRLR

(PGHPDUoRGH

&RPEDVHQRFULWpULRGHQ~PHURGHORMDVHPGHPDUoRGH

'HDFRUGRFRPDUHSRUWDJHP³3HVTXLVDGH9HMD5LRUHYHODDVPDUFDVSUHIHULGDVGRVFDULRFDV´GLYXOJDGDSHOD5HYLVWD9HMR
5LRHPPDUoRGH

'HDFRUGRFRPDSHVTXLVDUHDOL]DGDSHOD'DWD)ROKDHPQRYHPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
Net Promoter ScoreHRXNPSFRQVLVWHHPXPDPHWRGRORJLDSDGUmRGHPHUFDGRTXHVHEDVHLDQDSHUJXQWD³(PXPD
HVFDOD GH  D  TXDO D SUREDELOLGDGH GH YRFr UHFRPHQGDU D G SDUD XP DPLJR RX SDUHQWH"´ 2V UHVSRQGHQWHV GR
TXHVWLRQiULRSDGUmRHQYLDGRSRUHPDLODSyVDFRPSUDVmRFODVVLILFDGRVGHDFRUGRFRPDQRWDTXHDWULEXtUDPSURPRWRUHV
SHVVRDVTXHGHUDPRX QHXWURV SHVVRDVTXHGHUDPRX HGHWUDWRUHV SHVVRDVTXHGHUDPD 2tQGLFHpFDOFXODGR
FRPR SURPRWRUHV±GHWUDWRUHV WRWDOGHUHVSRQGHQWHV
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GHFRUUHQWHVGHVWHPRGHORLQWHJUDGRGHQWUHHODV

• PDLRUSHULRGLFLGDGHGHHQWUHJDV HQWUHJDVGLiULDV HSRUFRQVHTXrQFLDPHQRUUXSWXUD

• PHQRUQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLUR XWLOL]DomRGRHVWRTXHGD3URIDUPD 

• FLFORGHFDL[DPHQRUGRTXHDPpGLDGRVHWRU

• DSURYHLWDPHQWR GH VLQHUJLDV DGPLQLVWUDWLYDV XWLOL]DomR GH XP FHQWUR GH VHUYLoRV
FRPSDUWLOKDGRV back-office 

• EDL[DGHPDQGDGH&DSH[SDUDFHQWURVGHGLVWULEXLomR XWLOL]DomRGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
GD3URIDUPD 

• HILFLrQFLDWULEXWiULDFRPDSUHVHQoDGHFHQWURGHGLVWULEXLomRHORMDQRPHVPRHVWDGR YLVWR
TXH D 3URIDUPD SRVVXL  FHQWURV GH GLVWULEXLomR R TXH QRV SHUPLWH UHGX]LU R YDORU GH
LPSRVWR ,&06 FREUDGRVREUHDFLUFXODomRGHPHUFDGRULD H

• HLQFUHPHQWRGHSRGHUGHEDUJDQKDFRPRVIRUQHFHGRUHVMiTXHMXQWRVVRPRVRWHUFHLUR
PDLRUFRPSUDGRUGRVHWRUIDUPDFrXWLFRSULYDGRQDFLRQDO

$ DWXDomR GD QRVVD &RPSDQKLD p YROWDGD SDUD D FRPHUFLDOL]DomR GH L  PHGLFDPHQWRV
D branded PHGLFDPHQWRVVXMHLWRVjSUHVFULomRPpGLFD  E JHQpULFRVH F 27&0,36 over-thecounter/ medicamentos isentos de prescrição  WDLV FRPR UHPpGLRV SDUD WRVVH GRU H JULSH LL 
SURGXWRV GH KLJLHQH SHVVRDO EHOH]D H GHUPRFRVPpWLFRV WDLV FRPR SURGXWRV LQIDQWLV VDERQHWHV
FUHPHVGHWUDWDPHQWRHWLQWXUDVSDUDFDEHORHPDTXLDJHPH LLL SURGXWRVGHFRQYHQLrQFLDWDLVFRPR
SURGXWRVDOLPHQWtFLRVPHGLGRUHVGHSUHVVmREDODQoDVHFRUUHODWRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRV
SURGXWRV TXH VmR FRPHUFLDOL]DGRV SRU QRVVD &RPSDQKLD YHU LWHP D  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD


3ULQFLSDLV,QGLFDGRUHV)LQDQFHLURVH2SHUDFLRQDLVSDUDRV3HUtRGRV,QGLFDGRV

$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPUHVXPRGDVQRVVDVSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLV
UHODWLYDVjVQRVVDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoR
GHHHjVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH

3HUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHP


3HUtRGRGH
WUrVPHVHV
ILQGRHP


/XFUR%UXWR





'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV





,QGLFDGRUHVILQDQFHLURV
HP5PLO 

([HUFtFLRVHQFHUUDGRVHP

ǻ

GHGH]HPEURGH






[

[

  





  






 'HDFRUGRFRPFiOFXORJHUHQFLDOUHDOL]DGRSRUQRVVD&RPSDQKLDDSDUWLUGHLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGLYXOJDGDVSHOD5DLD

'URJDVLO6$ UHIHUHQWHVDRWHUFHLURWULPHVWUHGH SHOR*UXSR'363 UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH HSHOD(PSUHHQGLPHQWRV3DJXH0HQRV6$ UHIHUHQWHVDRWHUFHLURWULPHVWUHGH 0pGLDGH
UHFHEtYHLVGRVHWRUFRPSDUDGRDGDQRVVD&RPSDQKLD0pGLDGHHVWRTXHGRVHWRUFRPSDUDGRDGD
QRVVD&RPSDQKLD)RUQHFHGRUHVPpGLDGRVHWRUFRPSDUDGRDGDQRVVD&RPSDQKLD0pGLDGHFLFORGHFDL[DGR
VHWRUFRPSDUDGRDGDQRVVD&RPSDQKLD

 8WLOL]DQGR FRPR FULWpULR DV LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV SHOD ,49,$ DRV DVVRFLDLV QR PrV GH MDQHLUR GH  UHIHUHQWH D
GH]HPEURGH
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$WDEHODDVHJXLUUHIOHWHRQRVVRHQGLYLGDPHQWRFRQIRUPHDVQRVVDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHV
DRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHHDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRVSHUtRGRV
GHWUrVPHVHVILQGRVHPGHPDUoRGHH
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&RUUHVSRQGHjQRVVD'tYLGD/tTXLGDQDGDWDEDVHLQGLFDGDGLYLGLGDSHORQRVVR(%,7'$/70

&RUUHVSRQGHjQRVVD'tYLGD/tTXLGDQDGDWDEDVHLQGLFDGDGLYLGLGDSHORQRVVR(%,7'$$MXVWDGR/70



,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHRLQGLFDGRU'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR/70IRLSUHMXGLFDGRQRDQR
GH  GHYLGR DRV UHVXOWDGRV LQLFLDLV DGYLQGRVGD DTXLVLomR GD 5HGH 5RViULR 1HVWH FRQWH[WRD
QRVVDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHRLQGLFDGRUSHUGHDFRPSDUDELOLGDGHFRPRPHVPRLQGLFDGRUGRV
DQRVVXEVHTXHQWHV
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9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV

$FUHGLWDPRVTXHQRVVDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVVmRDVVHJXLQWHV

Posição diferenciada num mercado em crescimento

(VWDPRVSUHVHQWHVHPFLGDGHVQRVHVWDGRVGR5LRGH-DQHLUR*RLiV0DWR*URVVR7RFDQWLQVHQR
'LVWULWR)HGHUDOHDWHQGHPRVDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHFRQVXPLGRUHVPrV(PGHFRUUrQFLD
GD QRVVD SODWDIRUPD GLYHUVLILFDGD H GD QRVVD iUHD GH DWXDomR DEUDQJHQWH FRQVHJXLPRV DWHQGHU D
FRQVXPLGRUHV GDV PDLV YDULDGDV FODVVHV VRFLDLV GR SDtV GH $ D &  $ QRVVD UHGH GH Drogarias
TamoioSRUH[HPSORpIRFDGDSULQFLSDOPHQWHQRDWHQGLPHQWRDRS~EOLFRSRSXODUDEUDQJHQGRDV
FODVVHV % H & FRP LVVR WHP XP PL[ PDLRU GH PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV KLJLHQH H EHOH]D -i D
FarmalifepGLUHFLRQDGDDRVFRQVXPLGRUHVFRPPDLRUSRGHUDTXLVLWLYRDEUDQJHQGRDVFODVVHV$H
$$GLFLRQDOPHQWHQRVVDVEDQGHLUDVVmRVHOHFLRQDGDVGHDFRUGRFRPDUHJLmRHPTXHRSHUDPRVHRV
SURGXWRVTXHRIHUHFHPRVVmRDGHTXDGRVDRUHVSHFWLYRS~EOLFRGLUHFLRQDGR'HVVDIRUPDDFUHGLWDPRV
HVWDUEHPSRVLFLRQDGRVSDUDRDWHQGLPHQWRGRVFRQVXPLGRUHVGRVHWRUGRYDUHMRIDUPDFrXWLFRRTXH
QRVFRORFDHPXPDSRVLomRGLIHUHQFLDGDHPUHODomRDRVQRVVRVFRQFRUUHQWHV

Bem-sucedido e consolidado modelo de loja popular

&RPDDTXLVLomRGDDrogarias TamoioHPFRQVROLGDPRVXPEHPVXFHGLGRIRUPDWRGHDWXDomR
MXQWR DR S~EOLFR GH EDL[D UHQGD L  DSHOR j DPELHQWDomR GR SRQWR GH YHQGD LL  FRPXQLFDomR
SURPRFLRQDO LLL  GLYHUVLGDGH GH SURGXWRV H LY  SUR[LPLGDGH GH DWHQGLPHQWR 'HVVD IRUPD
FRQVHJXLPRVDOFDQoDUXPDPDUFDGHWUiIHJRGHFRQVXPLGRUHVPrVORMDDSUR[LPDGDPHQWHPDLRU
TXHDPpGLDGDVGURJDULDVTXHFRPS}HPD$%5$)$50$$GLFLRQDOPHQWHFRQVHJXLPRVDWLQJLU
XP UHOHYDQWH IDWXUDPHQWR PpGLR SRU ORMD FHUFD GH  PDLRU TXH D UHIHUrQFLD GD PHQFLRQDGD
DVVRFLDomR (VWH PRGHOR HVWi HP IDVH GH LPSOHPHQWDomR QD VHJPHQWDomR SRSXODU GH QRVVDV
EDQGHLUDV Drogasmil H Drogaria Rosário FRQIHULQGR QRYDV RSRUWXQLGDGHV GH H[SDQVmR SDUD
ORFDOLGDGHVFRPHVWHSHUILOQDVUHJL}HVRQGHMiHVWDPRVSUHVHQWHV

Modelo de negócio diferenciado: integrado à distribuição

3HUWHQFHPRVDRPHVPRJUXSRHFRQ{PLFRGD3URIDUPDXPDGDVPDLRUHVGLVWULEXLGRUDVGHSURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV H SHUIXPDULD GR SDtV H SRU HVVD UD]mR WHPRV DFHVVR D YDQWDJHQV UHOHYDQWHV GHVWH
PRGHORLQWHJUDGRGHDWXDomRGHQWUHHODV

• QRVVRPRGHORGHIRUQHFLPHQWR FRQWHPSODHQWUHJDVGLiULDVUHGX]LQGRUXSWXUDHPORMDVVHP
FXVWRVDGLFLRQDLVHPIXQomRGRFRPSDUWLOKDPHQWRGDIURWDSDUDDViUHDVPDLVGLVWDQWHVGRV
FOLHQWHVGDGLVWULEXLomR

• DQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURpFRQVLGHUDYHOPHQWHPHQRUGRTXHDPpGLDGRPHUFDGR
XWLOL]DomRGRHVWRTXH3URIDUPD 

• DFDSWXUDGDVVLQHUJLDVDGPLQLVWUDWLYDVpPDLVVLJQLILFDWLYDDWUDYpVGHXPFHQWURGHVHUYLoRV
FRPSDUWLOKDGRV back-office PDLVUREXVWR

• EDL[DGHPDQGDGH&DSH[SDUDFHQWURVGHGLVWULEXLomR XWLOL]DomRGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
GD3URIDUPD 




'HDFRUGRFRPDEDVHGHGDGRVGLVSRQLELOL]DGDSHOD$%5$)$50$DRVDVVRFLDGRVQRPrVGHMDQHLURGHUHIHUHQWH
DGH]HPEURGH

'HDFRUGRFRPDEDVHGHGDGRVGLVSRQLELOL]DGDSHOD$%5$)$50$DRVDVVRFLDGRVQRPrVGHMDQHLURGHUHIHUHQWH
DGH]HPEURGH
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•

•

HILFLrQFLD WULEXWiULD YLVWR TXH D 3URIDUPD SRVVXL  FHQWURV GH GLVWULEXLomR R TXH QRV
SHUPLWHUHGX]LURYDORUGHLPSRVWRFREUDGRVREUHDFLUFXODomRGHPHUFDGRULD H
LQFUHPHQWRVLJQLILFDWLYRGRSRGHUGHEDUJDQKDFRPRVIRUQHFHGRUHVMiTXHMXQWRVVRPRV
RWHUFHLURPDLRUFRPSUDGRUGRVHWRUIDUPDFrXWLFRSULYDGRQDFLRQDO


Experiência em M&A e casos bem-sucedidos de turnarounds

6RPRVIRUPDGRVSHORFRQMXQWRGDVEDQGHLUDVDrogasmilFarmalifeDrogarias TamoioHDrogaria
Rosário VRFLHGDGHV TXH IRUDP DGTXLULGDV SRU QyV HP    H  UHVSHFWLYDPHQWH
'HVGHLPSOHPHQWDPRVXPLQWHQVRPRGHORGHUHHVWUXWXUDomR turnaround QDVGURJDULDVTXH
RSHUDPRVSRUPHLRGDLQWHJUDomRGHQRVVDVORMDVHDOLQKDPHQWRGHQRVVRFRUSRGHFRODERUDGRUHVj
FXOWXUDGD&RPSDQKLD¬pSRFDGDDTXLVLomRFDGDXPDGDVEDQGHLUDVSRVVXtDSROtWLFDVSURFHVVRV
VLVWHPDVHWLPHVHPOLQKDFRPVXDVFXOWXUDVGHRULJHP$SDUWLUGDDTXLVLomRH[HFXWDPRVXPSODQR
GHDomRDILPGHREWHUDVLQWHJUDo}HVGHEDQFRGHGDGRVFDGDVWURVLVWHPDVGHORMDHFHQWURGHVHUYLoRV
FRPSDUWLOKDGRV back-office RSHUDo}HVGHORMDSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRVDOpPGHSURMHWRVH
LQYHVWLPHQWRVHPQRUPDOL]DomRGHIRUQHFLPHQWRUHJXODUL]DomRGHOLFHQoDVrebranding13UHIRUPDV
DPSOLDo}HV FRQWUDWDo}HV H SURJUDPDV GH WUHLQDPHQWR $ H[HFXomR GR QRVVR SODQR GH DomR QRV
SURSRUFLRQRXXPFRQVLGHUiYHOJDQKRGHSURGXWLYLGDGHRTXHSRGHVHUYHULILFDGRSHODHYROXomRGR
QRVVRIDWXUDPHQWRSRUORMDTXHHUDGH5PLOHPGHGH]HPEURGHHSDVVRXSDUD5
HPGHGH]HPEURGH 5PLOHPGHGH]HPEURGH 1RSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGHRQRVVRIDWXUDPHQWRSRUORMDIRLGH5 5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH 
Management experiente com equipe altamente capacitada

1RVVDDGPLQLVWUDomRpFRPSRVWDSRUXPDHTXLSHDOWDPHQWHTXDOLILFDGDHH[SHULHQWHFRPIRUPDo}HV
GLYHUVLILFDGDV H FRPSOHPHQWDUHV H KLVWyULFRV GH GHVWDTXH QR VHJPHQWR YDUHMLVWD H QRV PHUFDGRV
IDUPDFrXWLFRHEHOH]DFRVPpWLFRV1RVVRPRGHORGHJHVWmRDWUHODPHWDVLQGLYLGXDLVHDVSULQFLSDLV
PHWDVFRUSRUDWLYDVjUHPXQHUDomRYDULiYHOGHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVEXVFDQGRTXHWRGRVHVWHMDP
DOLQKDGRVFRPDHVWUDWpJLDGDQRVVD&RPSDQKLD

$FUHGLWDPRV TXH D TXDOLGDGH GD QRVVD DGPLQLVWUDomR QRV SHUPLWH WUD]HU VROXo}HV H LQLFLDWLYDV
LQRYDGRUDV JDUDQWLQGR XPD YDQWDJHP FRPSHWLWLYD TXDQGR VRPDGDV DR FRQKHFLPHQWR GH YDUHMR
IDUPDFrXWLFRGRQRVVR'LUHWRU3UHVLGHQWHR6U6DPP\%LUPDUFNHUTXHDWXDKiDQRVQRVHWRUGR
QRVVR'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV6U0DUFXV6DQWRVTXHSRVVXLH[SHULrQFLD
HPiUHDVILQDQFHLUDVGHVRFLHGDGHVGHJUDQGHSRUWDQDFLRQDLVHPXOWLQDFLRQDLVHGRQRVVR'LUHWRUGH
2SHUDo}HVR6U/tYLR6LOYDTXHHVWiDDQRVWUDEDOKDQGRVHJPHQWRGRYDUHMRIDUPDFrXWLFR


(VWUDWpJLD

1RVVRV REMHWLYRV VmR R FUHVFLPHQWR GH QRVVD UHFHLWD H D EXVFD SRU PDLRU HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO
YLVDQGRDDWLQJLUDOLGHUDQoDQRPHUFDGRGHGURJDULDVQRVHVWDGRVHPTXHDWXDPRV3DUDWDQWRQRVVD
HVWUDWpJLD p LPSOHPHQWDU LQLFLDWLYDV TXH UHVXOWHP QR DXPHQWR GD FRPSHWLWLYLGDGH QD HYROXomR
FRQWtQXD GD H[SHULrQFLD GH FRPSUD GH QRVVRV FRQVXPLGRUHV H QR LQFUHPHQWR GD UHQWDELOLGDGH GD
RSHUDomR

1HVVHVHQWLGRSUHWHQGHPRVDGRWDUDVVHJXLQWHVHVWUDWpJLDVSDUDDFHOHUDUQRVVRFUHVFLPHQWRHDJUHJDU
YDORUDRVQRVVRVDFLRQLVWDV



'HDFRUGRFRPD&RPSDQKLDXWLOL]DQGRFRPRFULWpULRDVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGDVGHPDLVHPSUHVDVGRVHJPHQWR

$o}HVHVWUDWpJLFDVTXHEXVFDPUHSRVLFLRQDUXPDPDUFDQRPHUFDGRHQDSHUFHSomRGRFRQVXPLGRU
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Alavancar vendas através de crescimento orgânico

3ODQHMDPRV FRQVROLGDU QRVVD DWXDomR QRV PHUFDGRV HP TXH DWXDPRV SRU PHLR GR FUHVFLPHQWR
RUJkQLFR FRP D DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV H DXPHQWR GDV QRVVDV YHQGDV SRU ORMD DPSOLDQGR QRVVD
FREHUWXUDJHRJUiILFDHSHUPLWLQGRXPDXPHQWRGHmarket share$FUHGLWDPRVTXHSRGHPRVH[SDQGLU
DQRVVDDWXDomRQRVPHUFDGRVHPTXHMiDWXDPRVDPSOLDQGRRQ~PHURGHORMDVHPSUDoDVRQGHMi
HVWDPRVLQVWDODGRVHTXHRIHUHFHPRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWR
Ampliação da área de vendas das lojas

7HPRVDLQWHQomRGHDPSOLDUDiUHDGDVQRVVDVORMDVH[LVWHQWHVDXPHQWDQGRSRUFRQVHTXrQFLDRPL[
GHSURGXWRVRIHUWDGRVQHVVDVORMDV$OJXQVHVWXGRVLQWHUQRVIHLWRVSRUQyVPRVWUDUDPTXHH[LVWHXP
DXPHQWRFRQVLGHUiYHOGRIDWXUDPHQWR GHDOJXPDVIDUPiFLDVFRPiUHDPHQRUGRTXHPðHPIXQomR
GDPDLRUGLYHUVLGDGHGHSURGXWRVRIHUWDGRV(PGHPDUoRGHSRVVXtPRVORMDVFRPiUHD
PHQRUGRTXHPð'HVVDIRUPDSUHWHQGHPRVUHDOL]DUDDPSOLDomRGDiUHDGHYHQGDVGHVWDVORMDV
FRPRLQWXLWRGHDXPHQWDURticketPpGLRHSRUFRQVHTXrQFLDRQRVVRIDWXUDPHQWRPpGLRORMD1RVVR
KLVWyULFRJHUHQFLDOUHFHQWHDSRQWDTXHXPDDPSOLDomRGHGRWDPDQKRGHQRVVDVORMDVpFDSD]GH
SURYRFDU XP DXPHQWR GH  GR WRWDO GH QRVVDV YHQGDV PHQVDLV D XP FXVWR DSUR[LPDGR GH
LQYHVWLPHQWR GH 5 PLO UHDLVORMD )L]HPRV QRV ~OWLPRV DQRV UHIRUPDV HP DSUR[LPDGDPHQWH
GHQRVVDVORMDV

Investir na expansão de nossas já reconhecidas marcas próprias

(PGHPDUoRGHRIHUWiYDPRVXPDYDULHGDGHGHDSUR[LPDGDPHQWH6.8VGRVTXDLV
SHUWHQFHPDRQRVVRSRUWIyOLRGHPDUFDVSUySULDVDWLYDVTXDLVVHMDPNº21GOnutriHBem Básico
DV TXDLV IRUDP ODQoDGDV D SDUWLU GH  H VmR YHQGLGDV H[FOXVLYDPHQWH HP QRVVDV EDQGHLUDV 2V
SURGXWRV GH QRVVDV PDUFDV SUySULDV WUD]HP UHQWDELOLGDGH VXSHULRU DRV SURGXWRV FRQFRUUHQWHV H
DJUHJDPGLIHUHQFLDomRDRQRVVRVRUWLPHQWR(PGHPDUoRGHRVSURGXWRVGHQRVVDVPDUFDV
SUySULDVUHSUHVHQWDYDPGRDXWRVVHUYLoR SHUFHQWXDOVREUHRPL[GHQmRPHGLFDPHQWRV GD5HGH
UHSUHVHQWDQGR XP YDORU GH YHQGDV HP  GH 5 PLOK}HV DSUHVHQWDQGR SRUWDQWR XP
FUHVFLPHQWR GH  TXDQGR FRPSDUDGR DR DQR DQWHULRU (Q[HUJDPRV XPD RSRUWXQLGDGH
FRQVLGHUiYHO GH FUHVFLPHQWR FRP D HQWUDGD HP FDWHJRULDV PDVVLYDV UHOHYDQWHV TXH DLQGD QmR
SDUWLFLSDPRVDVTXDLVSUHWHQGHPRVH[SORUDU
Avaliar oportunidades de crescimento via aquisições selecionadas

6RPRVIRUPDGRVSRUXPFRQMXQWRGHVRFLHGDGHVTXHIRUDPDGTXLULGDVSRUQyVHPHHP
'HVGHLPSOHPHQWDPRVXPLQWHQVRPRGHORGHUHHVWUXWXUDomR turnaround QDVGURJDULDVTXH
RSHUDPRVHDSUHVHQWDPRVXPFRQVLGHUiYHOJDQKRGHSURGXWLYLGDGH$FUHGLWDPRVHVWDUSURQWRVSDUD
LPSOHPHQWDU XP FUHVFLPHQWR RUJkQLFR PDGXUR (QWUHWDQWR WDPEpP FRQVLGHUDPRV DYDOLDU
RSRUWXQLGDGHVVHOHFLRQDGDVGHDTXLVLo}HVTXHSHUPLWDPDFHOHUDUQRVVDH[SDQVmRHRDOFDQFHGHQRVVRV
REMHWLYRVFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDHPDLRUHILFLrQFLDRSHUDFLRQDO(QWHQGHPRVTXHQRVVDH[SHULrQFLD
HP IXV}HV H DTXLVLo}HV H FDVRV EHPVXFHGLGRV GH LQWHJUDomR SDUD D IRUPDomR GH QRVVD UHGH GH
GURJDULDVQRVFUHGHQFLDPDHVWDHVWUDWpJLD

Melhorar a experiência de compra de nossos consumidores

&RP R DSRLR GH XPD UHQRPDGD FRQVXOWRULD HVWi HP FXUVR D UHYLVmR GH QRVVD HVWUDWpJLD GH &50
Customer Relationship Management FULDGDHPTXHLUiQRVSUHSDUDUSDUDDMRUQDGDGHFRPSUD
PXOWLFDQDOGHQRVVRVFOLHQWHVDSRLDUiLQFUHPHQWRGHUHVXOWDGRVGHQRVVRVSURJUDPDVGHILGHOLGDGH



&RPEDVHQDDPSOLDomRGHORMDVUHDOL]DGDVSHODQRVVD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHMDQHLURGHDDJRVWRGH
 6.8V VLJQLILFD Stock Keeping Unit 8QLGDGH GH &RQWUROH GH (VWRTXH  &RP HVVH UHFXUVR p SRVVtYHO JHUHQFLDU RV
GLIHUHQWHVLWHQVGRHVWRTXH
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%HP0DLV)DUPDOLIH'URJDVPLO3OXVH5RViULR3OXV TXHVmREDVHDGRVHPRIHUWDVUHOHYDQWHVSDUD
QRVVRVFOLHQWHVFDGDVWUDGRVDSDUWLUGHXPPRGHORGHUHFRPHQGDomRRULXQGRGRKLVWyULFRGHFRPSUDV
HQRVJXLDUiSDUDDWUDQVIRUPDomRGLJLWDOGHQRVVDSODWDIRUPDFRPDLPSODQWDomRGHHFRPPHUFHH
DSOLFDWLYR SDUD FRPSUDV SRU PHLR GH smartphones $GLFLRQDOPHQWH HVWi HP IDVH GH WHVWHV D
LPSOHPHQWDomRGHIDFLOLGDGHVSDUDPHOKRUDUDIRUPDGHFRPSUDGHQRVVRVFRQVXPLGRUHVDH[HPSOR
GRSelf CheckoutQRTXDORFOLHQWHUHDOL]DRSDJDPHQWRGHVXDVFRPSUDVVHPDQHFHVVLGDGHGHXP
DWHQGHQWH $LQGD HVWDPRV LPSOHPHQWDQGR RXWURV PpWRGRV GH SDJDPHQWR D H[HPSOR GH SRUWIyOLR
GLJLWDOFRPSDUFHLURVLQWHJUDGRVPRGDOLGDGHVGHFUpGLWRVVHPSODQRGHLQVWDODomRPRGDOLGDGHGH
SDJDPHQWRHPGpELWRFRPFDUW}HVYLUWXDLVGD&DL[DHWXWRULDOQDVPiTXLQDV&LHOR/LR$UHYLVmRGH
QRVVD HVWUDWpJLD GH &50 H D LPSOHPHQWDomR GH SURJUDPDV GH ILGHOLGDGH RIHUHFHUmR DRV QRVVRV
FRQVXPLGRUHV DOJXPDV YDQWDJHQV FRPR GHVFRQWRV H[FOXVLYRV FXSRQV FRP SURPRo}HV
SHUVRQDOL]DGDVHSRVVLELOLGDGHGHSDJDPHQWRHPDWpVHLVSDUFHODV

Aumentar a nossa produtividade por meio da utilização de recursos tecnológicos

3HVTXLVDPRVHLQYHVWLPRVWHPSRHUHFXUVRVSDUDDEXVFDGHIHUUDPHQWDVTXHYLDELOL]HPDGLJLWDOL]DomRGH
QRVVRV SURFHVVRV LQWHUQRV UHOHYDQWHV YLVDQGR JDQKR GH SURGXWLYLGDGH DFXUDFLGDGH H VHJXUDQoD GD
LQIRUPDomR &RPR H[HPSORV SRGHPRV FLWDU DSOLFDWLYR GH UHFXUVRV KXPDQRV WRGR R SURFHVVR GH
FRQWUDWDomRGHFRODERUDGRUHVNLWERDVYLQGDVHWUHLQDPHQWR BI, DSOLFDWLYR SDUDIOX[RGHRIHUWDVHDXGLWRULD
GHH[HFXomRGHQHJRFLDo}HVGHWUDGH&RPRPHOKRUDGDSURGXWLYLGDGHSRGHPRVH[HPSOLILFDURDSOLFDWLYR
GHIOX[RGHRIHUWDV7RGDVDViUHDVHQYROYLGDVmarketingtradeFRPHUFLDOUHJXODWyULRIRUQHFLPHQWR
SUHFLILFDomRHRSHUDo}HVFXPSUHPVXDVHWDSDVGHSDUWLFLSDomRGHILQLomRDSURYDomRVHJXLQGRRIOX[RGH
WUDEDOKR SDUD WRGDV DV PtGLDV GLVSRQtYHLV HQFDGHUQDo}HV WDEORLGHV OkPLQDV TXLQ]HQDLV OkPLQDV GH
LQDXJXUDomR SXEOLFDomR post  SDWURFLQDGD HQWUH RXWURV 2 GHVHQYROYLPHQWR DSULPRUDGR GHVVDV
IHUUDPHQWDVSRGHUiQRVEHQHILFLDUQRVVHJXLQWHVTXHVLWRV

• FURQRJUDPD

• UHJLVWURGRVKLVWyULFRVQRDSOLFDWLYRHQmRQRVHPDLOV

• FRQWUROHGHSHUIRUPDQFHSHUtRGRSURPRFLRQDOSRULWHPEDQGHLUDVHYLWDQGRDGXSOLFLGDGH
GHRIHUWDV

• SURGXWRVLJXDLVHPPtGLDVGLIHUHQWHVSRGHUmRWHUSURPRo}HVVLPXOWDQHDPHQWHFRPGLYHUVRV
SUHoRV

• YLVLELOLGDGHGHHODVWLFLGDGHSUHoR

• DYDOLDomRGHSHUIRUPDQFHGDVPtGLDVJHUDQGRPDLVHIHWLYLGDGHQDVHOHomRGRPHOKRUFDQDO
SRUSHUILOGRFOLHQWHH

• GLDJUDPDomRWDPEpPQDSODWDIRUPDUHGX]LQGRLPSUHVV}HVGHERQHFDSDUDDSURYDomR

$WLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSRUQRVVDVVRFLHGDGHVRSHUDFLRQDLV

6RPRVDGXPDholdingTXHFRQWURODGLUHWDPHQWHDVVHJXLQWHVVRFLHGDGHV1LFH5-3DUWLFLSDo}HV6$
1LFH H'URJDULD&LSULDQRGH6DQWD5RVD/WGD 'URJDULD&LSULDQR $1LFHSRUVXDYH]FRQWURODD
&6% 'URJDULDV 6$  &6%  'URJDULD 5RViULR 6$ 'URJDULDV 5RViULR  &HQWUR2HVWH )DUPD
'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGD &2) HD&DVD6DED%UDVLO+ROGLQJV/WGD &DVD6DEDHHP
FRQMXQWRFRP1LFH'URJDULD&LSULDQR&6%'URJDULDV5RViULRH&2)DVQRVVDV&RQWURODGDV 



&HUFDGHPLOKmRGHFOLHQWHVSDUWLFLSDPGRSURMHWRSLORWR
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$V QRVVDV &RQWURODGDV RSHUDP QR YDUHMR IDUPDFrXWLFR WHQGR SRU REMHWR D FRPHUFLDOL]DomR GH
PHGLFDPHQWRV SURGXWRV GH SHUIXPDULD H KLJLHQH SHVVRDO 2V PHGLFDPHQWRV FRPHUFLDOL]DGRV SRU
QRVVD &RPSDQKLD FRQVLVWHP HP L  PHGLFDPHQWRV branded LL  PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV H LLL 
PHGLFDPHQWRV27& ³over-the-counter´ 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRV
SRUQRVVDV&RQWURODGDVYLGHLWHPDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&RPH[FHomRGR&2)WRGDVDVQRVVDV &RQWURODGDVH[HUFHPDPHVPDDWLYLGDGHVHQGRTXHRTXH
GLIHUHDVQRVVDVEDQGHLUDVVmRSULQFLSDOPHQWHRVORFDLVGHDWXDomRHRS~EOLFRDOYR$&6%'URJDULDV
6$XWLOL]DDVPDUFDVDrogasmil YROWDGDjVFODVVHV$H% HFarmalife YROWDGDjVFODVVHV$H$ 
D'URJDULD&LSULDQRXWLOL]DDPDUFDTamoio YROWDGDDRVS~EOLFRV%H& FRPDWXDomRQDUHJLmRGR
5LRH*UDQGH5LRMiD'URJDULD5RViULR YROWDGDDRVS~EOLFRV$H% RSHUDQDUHJLmR&HQWUR2HVWH
DWUDYpVGDPDUFD5RViULR2&2)DWXDFRPRRFHQWURGHGLVWULEXLomRSDUDD5HGH5RViULR$WXDOPHQWH
D&DVD6DEDQmRSRVVXLRSHUDo}HV


,PSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV

$SDQGHPLDGR&29,'HDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOWRPDGDVDSDUWLUGHPDUoRGH
HP WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO FRPR IRUPD GH FRQWHU D GLVVHPLQDomR GR &29,' DIHWDUDP H
FRQWLQXDP D DIHWDU RV QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV GDV RSHUDo}HV H RV QRVVRV
IOX[RVGHFDL[D&RPRIRUPDGHGLPLQXLURVLPSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVRSHUDo}HVDGRWDPRV
XPD VpULH GH PHGLGDV DGPLQLVWUDWLYDV H RSHUDFLRQDLV HQYROYHQGR QRVVRV FRODERUDGRUHV FOLHQWHV H
IRUQHFHGRUHV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV PHGLGDV YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

2VHIHLWRVSURYRFDGRVSHODSDQGHPLDLPSDFWDUDPDGYHUVDPHQWHHPPDLRUJUDXDVQRVVDVRSHUDo}HV
QRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRGHRXVHMDPHVHVUHODFLRQDGRVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH
3RU HVVD UD]mR RV LPSDFWRV ILQDQFHLURV GD SDQGHPLD GR &29,' DLQGD QmR HVWmR GHYLGDPHQWH
GLPHQVLRQDGRV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD YLVWR TXH QyV DLQGD QmR SUHSDUDPRV QRVVDV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGR&29,'
 WDPSRXFR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH QmR KDYHUi LQFHUWH]DV PDWHULDLV QD FDSDFLGDGH GD QRVVD
&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV&RQWXGRWHPRVFRQKHFLPHQWRGHTXHRVLPSDFWRV
GDSDQGHPLDGR&29,'FRQWLQXDPHSRGHUmRFRQWLQXDUDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[D3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GR &29,' YLGH LWHQV    H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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$±&DVRD&RPSDQKLDVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV


6RPRV XPD UHGH GH GURJDULDV IRUPDGD SHODV DTXLVLo}HV GDV EDQGHLUDV 'URJDVPLO )DUPDOLIH
'URJDULDV7DPRLRH'URJDULD5RViULRHDWXDPRVSRUPHLRGHQRVVDVORMDVItVLFDVHcall center/delivery
QR5LRGH-DQHLUR'LVWULWR)HGHUDO*RLiV0DWR*URVVRH7RFDQWLQV

(PGHPDUoRGHSRVVXtDPRVORMDV7RGDVDVQRVVDVPDUFDVHVWmRSUHVHQWHVKiPDLVGH
 DQRV HP VXDV UHJL}HV GH DWXDomR H MXQWDV FRP FHUFD GH  FRODERUDGRUHV DWHQGHP
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHFRQVXPLGRUHVPrV1RVVDSODWDIRUPDFRPVHXVSRVLFLRQDPHQWRV
P~OWLSORVHFRPSOHPHQWDUHVQRVSHUPLWHH[SHULPHQWDUDVSDUWLFXODULGDGHVHQHFHVVLGDGHVGHWRGDVDV
FODVVHVVRFLDLVGDSRSXODomREUDVLOHLUDUHVSHLWDQGRDVFDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDUHJLmR

(PDSHQDVVHWHDQRVFULDPRVDQRQDPDLRUUHGHHPIDWXUDPHQWRGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH5HGHV
GH)DUPiFLDVH'URJDULDV$%5$)$50$HFRQTXLVWDPRVSRVLomRGHOLGHUDQoDHPQRVVDVSULQFLSDLV
iUHDVGHDWXDomRHVWDQGRHQWUHDVWRSWUrVWDQWRQR'LVWULWR)HGHUDOFRPRQR5LRGH-DQHLUR)D]HPRV
SDUWHGR*UXSR3URIDUPDXPDGDVPDLRUHVGLVWULEXLGRUDVGRSDtVHPSUHVDOLVWDGDQR1RYR0HUFDGR
%GHVGHHSRULVVRXVXIUXtPRVGHDOJXPDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVGHFRUUHQWHVGHVWHPRGHOR
LQWHJUDGR6mRHODVHQWUHJDVGLiULDVPHQRUQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURSRUXWLOL]DUPRVRHVWRTXH
GDGLVWULEXLGRUDDSURYHLWDPHQWRGHVLQHUJLDVDGPLQLVWUDWLYDVDWUDYpVGHXP&6&&HQWURGH6HUYLoRV
&RPSDUWLOKDGRV EDL[D GHPDQGD GH &DSH[ SDUD FHQWURV GH GLVWULEXLomR HILFLrQFLD WULEXWiULD H
LQFUHPHQWR GH SRGHU GH EDUJDQKD FRP RV IRUQHFHGRUHV Mi TXH MXQWRV VRPRV R WHUFHLUR PDLRU
FRPSUDGRUGRVHWRUIDUPDFrXWLFRSULYDGRQDFLRQDO

2 ~QLFR VHJPHQWR RSHUDFLRQDO GLYXOJDGR QDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWHV DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQDVQRVVDVLQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVUHODFLRQDGDVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHpRVHJPHQWR³YDUHMR
GHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHGHSHUIXPDULD´TXHHQJOREDWRGDVDVDWLYLGDGHVGHVFULWDVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD(QWUHWDQWRHPERUDQRVVDRSHUDomRQmRVHMDVHJPHQWDGDHQWHQGHPRV
TXHJHUHQFLDOPHQWHDVQRVVDVUHFHLWDVSRGHPVHUFDWHJRUL]DGDVSHORVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRV
TXDLVVHMDP L PHGLFDPHQWRVTXHHQJOREDEUDQGHG PHGLFDPHQWRVVXMHLWRVjSUHVFULomRPpGLFD 
JHQpULFRV H 27& 0,36 RYHUWKHFRXQWHU PHGLFDPHQWRV LVHQWRV GH SUHVFULomR  LL  SURGXWRV GH
KLJLHQHSHVVRDOEHOH]DHGHUPRFRVPpWLFRV +% H LLL SURGXWRVGHFRQYHQLrQFLD 3URGXWRV 


D
SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

1RVVDFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVGH+%HGHSURGXWRVGHFRQYHQLrQFLDDEUDQJHRVVHJXLQWHV
SURGXWRV

L  0HGLFDPHQWRVRVPHGLFDPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVSRUQRVVD&RPSDQKLDFRQVLVWHPHP L 
PHGLFDPHQWRVbranded LL PHGLFDPHQWRVJHQpULFRVH LLL PHGLFDPHQWRV27& ³over-thecounter´ RVTXDLVVHHQFRQWUDPDEDL[RGHVFULWRV

• Medicamentos Branded

6mR WRGRV RV PHGLFDPHQWRV VXMHLWRV j SUHVFULomR PpGLFD LGHQWLILFDGRV SRU PHLR GH
PDUFD FRPHUFLDO GLYLGLGRV HP L  PHGLFDPHQWRV GH UHIHUrQFLD ODQoDGRV SHORV
ODERUDWyULRV DSyV JUDQGHV LQYHVWLPHQWRV HP SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR H[DXVWLYRV
SURFHGLPHQWRVGHWHVWHVHDSURYDomRGDVDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVFRPSHWHQWHV(VVHV
SURGXWRVTXDQGRGHVHXODQoDPHQWRVmRSURWHJLGRVSRUSDWHQWHFXMRSUD]RSRGHYDULDU
GHDFRUGRFRPDFDWHJRULDGDLQYHQomRHGDOHJLVODomRGRSDtV QR%UDVLOHVWHSUD]RpGH
DWp  DQRV  H LL  PHGLFDPHQWRV VLPLODUHV TXH FRQWrP R PHVPR RX RV PHVPRV
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SULQFtSLRV DWLYRV H D PHVPD FRQFHQWUDomR IRUPD IDUPDFrXWLFD YLD GH DGPLQLVWUDomR
SRVRORJLD H LQGLFDomR WHUDSrXWLFD GR UHVSHFWLYR PHGLFDPHQWR GH GHIHUrQFLD 2V
PHGLFDPHQWRVVLPLODUHVWDPEpPVmRLGHQWLILFDGRVSRUPHLRGHPDUFDFRPHUFLDOHDVVLP
FRPR RV PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV Vy SRGHP VHU SURGX]LGRV H FRPHUFLDOL]DGRV DSyV
H[SLUDomRRXUHQ~QFLDGDSURWHomRGDSDWHQWHGRUHVSHFWLYRPHGLFDPHQWRGHUHIHUrQFLD
3DUDILQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDGHILQLomR0HGLFDPHQWRVBrandedVHUHIHUH
DRVPHGLFDPHQWRVGHUHIHUrQFLDRXVLPLODUHVSDUDRVTXDLVpH[LJLGDSUHVFULomRPpGLFD
SDUDYHQGDWDPEpPFRQKHFLGRVFRPRPHGLFDPHQWRV³pWLFRV´

• Medicamentos Genéricos

6mR PHGLFDPHQWRV LGrQWLFRV RX ELRHTXLYDOHQWHV DRV UHVSHFWLYRV 0HGLFDPHQWRV
BrandedQDIRUPDGHGRVDJHPHILFiFLDVHJXUDQoDSRWrQFLDTXDOLGDGHFDUDFWHUtVWLFDV
GHGHVHPSHQKRHXVRSUHWHQGLGRGHVHQYROYLGRVDSyVDH[SLUDomRUHQ~QFLDRXTXHEUD
GD SDWHQWH GR 0HGLFDPHQWR Branded HP TXH VH EDVHLDP H XWLOL]DQGR IyUPXODV GH
0HGLFDPHQWRV Branded $ GLIHUHQoD VH Gi QR QRPH QR IDEULFDQWH H QD IRUPD GH
GLYXOJDomR 2V 0HGLFDPHQWRV *HQpULFRV QmR VmR SURWHJLGRV SRU SDWHQWH 'HYLGR DRV
PHQRUHV FXVWRV FRP SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR H PDUNHWLQJ RV 0HGLFDPHQWRV
*HQpULFRV VmR YHQGLGRV SRU OHL FRP SUHoRV QR PtQLPR  PHQRUHV TXH RV
0HGLFDPHQWRVBrandedPDVHPPpGLDFKHJDPDFXVWDUPHQRVGHDFRUGRFRPR
*XLDGD)DUPiFLD

• Medicamentos OTC (over-the-counter)

6mR PHGLFDPHQWRV FXMD YHQGD p OLYUH QmR UHTXHUHQGR D DSUHVHQWDomR GH SUHVFULomR
PpGLFD XWLOL]DGRV SDUD R DOtYLR GH XPD FRQGLomR PpGLFD (VVH JUXSR LQFOXL
PHGLFDPHQWRV SDUD R WUDWDPHQWR GH FRQGLo}HV DJXGDV IiFHLV GH VHUHP
DXWRGLDJQRVWLFDGDVWDLVFRPRDQWLiFLGRVUHPpGLRVSDUDWRVVHGRUHJULSH

LL  +% 3URGXWRVGH+LJLHQH3HVVRDO%HOH]DH&RVPpWLFRV FRQVLVWHHPDUWLJRVGHKLJLHQH
SHVVRDO H EHOH]D GHQWUH RV TXDLV VH GHVWDFDP VKDPSRRV FRQGLFLRQDGRUHV FUHPHV GH
WUDWDPHQWR H WLQWXUDV SDUD FDEHOR IUDOGDV H SURGXWRV LQIDQWLV VDERQHWHV GHVRGRUDQWHV
SURGXWRVGHKLJLHQHRUDOSURWHWRUHVVRODUHVSURGXWRVPDVFXOLQRVFRVPpWLFRVPDTXLDJHPH
SURGXWRVSDUDDSHOHGHQWUHRXWURVUHODFLRQDGRV

LLL 3URGXWRV GH &RQYHQLrQFLD  FRQVLVWH HP SURGXWRV DOLPHQWtFLRV PHGLGRUHV GH SUHVVmR
EDODQoDVHFRUUHODWRVFRPHUFLDOL]DGRVHPORMDVORFDOL]DGDVHPGHWHUPLQDGDVUHJL}HV


E UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

&RQIRUPH LQIRUPDGR QR LWHP D GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHVHQYROYHPRV DV QRVVDV
DWLYLGDGHVFRQVLGHUDQGRXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXDOVHMD³YDUHMRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRV
HGHSHUIXPDULD´TXHpXWLOL]DGRFRPREDVHSDUDDJHVWmRGDHQWLGDGHHSDUDDWRPDGDGHGHFLV}HV
GLUHWRULDH[HFXWLYD 

(P
5PLOK}HV
5HFHLWD
7RWDO

3HUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHP
GR

WRWDO


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR



5HFHLWD
GR
5HFHLWD
GR
5HFHLWD
GR
/tTXLGD
WRWDO
/tTXLGD
WRWDO
OtTXLGD
WRWDO
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F
OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD

(P5PLOK}HV


5HVXOWDGR
OtTXLGR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HP

 


/XFUR
GR
GRWRWDO
3UHMXt]R
WRWDO


 




/XFUR
GR
3UHMXt]R
WRWDO





/XFUR
GR
3UHMXt]R WRWDO
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 ,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D
FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR
$QRVVD&RPSDQKLDQmRUHDOL]DDSURGXomRGRVSURGXWRVUHODFLRQDGRVDRVHJPHQWRHPTXHDWXDPRV
$WXDOPHQWH FRPHUFLDOL]DPRV QR YDUHMR HP DEUDQJrQFLD UHJLRQDO PHGLFDPHQWRV SURGXWRV GH
KLJLHQH SHVVRDO EHOH]D H FRVPpWLFRV +%  H SURGXWRV GH FRQYHQLrQFLD 3URGXWRV  3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2V 3URGXWRV TXH FRPHUFLDOL]DPRV VmR SURGX]LGRV SRU QRVVRV IRUQHFHGRUHV RV TXDLV GHWrP VXDV
IyUPXODVHWHFQRORJLDGHIDEULFDomR


E FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

$QRVVD&RPSDQKLDQmRUHDOL]DDGLVWULEXLomRGHQRVVRV3URGXWRVPDVWmRVRPHQWHRVFRPHUFLDOL]D
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ GLVWULEXLomR GH QRVVRV 3URGXWRV p UHDOL]DGD SHOD QRVVD FRQWURODGRUD 3URIDUPD 'LVWULEXLGRUD GH
3URGXWRV )DUPDFrXWLFRV 6$ 3URIDUPD  DWUDYpV GH XP SURFHVVR GHQRPLQDGR 'LVWULEXLomR
)DUPDUHDOL]DGRSRUPHLRGDVVHJXLQWHVHWDSDV L FRPSUDGRV3URGXWRV LL JHVWmRGHHVWRTXHVH
LLL ORJtVWLFDLQWHUQDHH[WHUQDSDUDHPVHJXLGDUHDOL]DUPRVDYHQGDGRV3URGXWRV(VWHSURFHVVR
SHUPLWH D LQWHJUDomR HQWUH DV UHIHULGDV HWDSDV GH IRUPD D REWHU JDQKRV j QRVVD &RPSDQKLD
PD[LPL]DQGRDQRVVDUHQWDELOLGDGH

• &DQDLVGH9HQGD

$YHQGDGHQRVVRV3URGXWRVpUHDOL]DGDSRUPHLRGHQRVVDVORMDVItVLFDVRXSRUWHOHIRQH

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGDVQRVVDVORMDVIXQFLRQDYDPGDVKRUDV
jV  KRUDV H  IXQFLRQDYDP  KRUDV REVHUYDGDV DOJXPDV UHVWULo}HV SRQWXDLV GH
KRUiULRHPUD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'

$ 'URJDVPLO WHYH VXD SULPHLUD ORMD LQDXJXUDGD HP  WRUQRXVH SDUWH GR *UXSR
3URIDUPDHPHpYROWDGDjVFODVVHV$H%FRPSUHoRPpGLRGH5(PGH
PDUoRGHD'URJDVPLOSRVVXtDORMDVGLVWULEXtGDVSHOR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

$)DUPDOLIHpGLUHFLRQDGDjVFODVVHV$H$FRPSUHoRPpGLRGH5(PGH
PDUoRGHD)DUPDOLIHSRVVXtDORMDVGLVWULEXtGDVSHOR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

$'URJDULDV7$02,2DWHQGHRVS~EOLFRV%H&FRPSUHoRPpGLRGHWLFNHWGH5
(PGHPDUoRGHD'URJDULDV7$02,2SRVVXtDORMDVGLVWULEXtGDVQDFLGDGH
GH1LWHUyLQR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR

$'URJDULD5RViULRpGLUHFLRQDGDDRVS~EOLFRV$H%FRPSUHoRPpGLRGH5(P
GHPDUoRGHD'URJDULD5RViULRSRVVXtDORMDVQR7RFDQWLQVORMDHP*RLiV
ORMDVQR0DWR*URVVRHQR'LVWULWR)HGHUDO

$V 'URJDVPLO H D 'URJDULD 5RViULR UHDOL]DP DV HQWUHJDV HP GRPLFtOLR SRU PHLR GR
VHUYLoR'URJDVPLOHP&DVDH5RViULRHP&DVDHPVHXVUHVSHFWLYRVWHUULWyULRVGH
DWXDomR2DWHQGLPHQWRpUHDOL]DGRSRUPHLRGHFHQWUDLVGHDWHQGLPHQWRWHOHI{QLFR call
center HVSHFtILFRGHFDGDXPDGDVUHGHVTXHGLUHFLRQDDHQFRPHQGDSDUDXPDORMDTXH
SRVVXLHVWRTXHGLIHUHQFLDGRHLQIUDHVWUXWXUDSDUDVHSDUDomRHSDUDHQWUHJDV
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'H PDQHLUD VHPHOKDQWH D UHGH 'URJDULDV 7DPRLR UHDOL]D HQWUHJDV D GRPLFtOLR FXMR
SHGLGRpUHDOL]DGRGLUHWDPHQWHDRDWHQGHQWHGDORMD3RUPHLRGHVWHFDQDOGHYHQGDRV
SURGXWRVVmRVHSDUDGRVHPORMDHDHQWUHJDpUHDOL]DGDEXVFDQGRSURPRYHUDFRPRGLGDGH
GRQRVVRFOLHQWH

• 0DUNHWLQJ
o Equipe de Merchandising HTXLSH SUySULD GH SURPRWRUHV SDUD JDUDQWLU OD\RXW
SDGURQL]DGRSRUPDUFDEHPFRPRDXGLWDUH[HFXomRGDVQHJRFLDo}HVGHHVSDoRVHP
ORMDV

o Campanha AtaquepDFDPSDQKDGHLQFHQWLYRGHYHQGDVGDVQRVVDVUHGHVGHYDUHMR
YROWDGDSDUDHTXLSHVGHORMDFRPRREMHWLYRGHDOFDQoDUFUHVFLPHQWRGHYHQGDGRV
SURGXWRVGRVIRUQHFHGRUHVSDUWLFLSDQWHVGDFDPSDQKDHGHUHFRQKHFHUDVPHOKRUHV
SHUIRUPDQFHV

o Encartes / Tabloides SXEOLFDo}HV PHQVDLV GH DSUR[LPDGDPHQWH  SiJLQDV FRP
SURGXWRVSUHFLILFDGRVGHVWDTXHVSDUDSURPRo}HVHVHUYLoRV

o Calendário Promocional AnualGLQkPLFDGHDo}HVSURPRFLRQDLVGHDFRUGRFRP
GDWDV FRPHPRUDWLYDV RX VD]RQDOLGDGHV YHUmR FDUQDYDO GLD GDV PmHV LQYHUQR
DQLYHUViULRHWF 




• (VWUDWpJLDGH3UHoRV
2V SUHoRV GRV PHGLFDPHQWRV branded H JHQpULFRV VmR LQIOXHQFLDGRV SRU DMXVWHV
GHWHUPLQDGRVSHOD/HLQGHGHRXWXEURGHRVTXDLVRFRUUHPHPGH
PDUoRGHFDGDDQR'HYLGRjUHIHULGDOHLRVSUHoRVGHYHQGDGHWDLVPHGLFDPHQWRVQmR
GHYHPXOWUDSDVVDURSUHoRPi[LPRDRFRQVXPLGRUGHWHUPLQDGRVSHODDWXDOSROtWLFDGH
UHJXODomRGHSUHoRV2VGHPDLVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVSRUQRVVDUHGHGHGURJDULDV
LQFOXLQGR RV PHGLFDPHQWRV 27& QmR Ki SDUkPHWURV GH SUHoR SUpGHWHUPLQDGRV SHOD
UHJXODPHQWDomRVHQGRDIL[DomRGRSUHoRGLVFULFLRQiULD

1RVVD SROtWLFD GH SUHoRV YDULD GH UHJLmR SDUD UHJLmR FRP EDVH SULQFLSDOPHQWH QDV
FRQGLo}HV GH FRQFRUUrQFLD QD ORFDOLGDGH HP TXHVWmR QtYHO GH UHQGD GR PHUFDGR
FRQVXPLGRU H RV SURGXWRV PDLV YHQGLGRV QDTXHOD ORFDOLGDGH VHPSUH FRP YLVWDV D
PD[LPL]DUQRVVDUHQWDELOLGDGH'HIRUPDJHUDOHPORFDLVGHIRUWHFRQFRUUrQFLDHFRP
FRQVXPLGRUHVPDLVVHQVtYHLVDSUHoRREWHPRVJUDQGHVYROXPHVGHYHQGDVWUDEDOKDQGR
FRP SUHoRV PDLV DJUHVVLYRV (P DPELHQWHV PHQRV FRPSHWLWLYRV JHUDOPHQWH
WUDEDOKDPRV FRP SUHoRV PHQRV DJUHVVLYRV H FRP PDLV IRFR HP DWHQGLPHQWR 1RVVDV
JHUrQFLDVUHJLRQDLVHVWXGDPPLQXFLRVDPHQWHDVFDUDFWHUtVWLFDVGRPHUFDGRHPTXHFDGD
XPDGHQRVVDVORMDVHVWiLQVHULGDHFRQIURQWDPDDQiOLVHHODERUDGDFRPRGHVHPSHQKR
GHFDGDORMD7DODQiOLVHpDWXDOL]DGDSHULRGLFDPHQWHHVXEPHWLGDjVQRVVDV'LUHWRULDVGH
2SHUDo}HVH&RPHUFLDOSDUDGHWHUPLQDomRGHQRVVDSROtWLFDGHSUHoRV


• )DWXUDPHQWRH&REUDQoD

1RVVRVFOLHQWHVSRGHPUHDOL]DUDFRPSUDGHQRVVRV3URGXWRVHPQRVVDVUHGHVGHYDUHMR
SRUPHLRGHVHLVPRGDOLGDGHVGHSDJDPHQWR L GLQKHLUR LL FDUWmRGHGpELWR jYLVWD 
LLL  FDUWmR GH FUpGLWR j YLVWD RX SDUFHODGR VHP MXURV  LY  YHQGDV IDWXUDGDV SDUD
HPSUHVDVHLQVWLWXLo}HV FRQYrQLR RXGpELWRHPIROKDGRVEHQHILFLiULRVGHFRQYrQLRV
FRUSRUDWLYRVHRX Y FKHTXHV
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(POLQKDVJHUDLVDVYHQGDVHPFDUWmRGHFUpGLWRSRGHPVHUSDUFHODGDVHPDWpVHLVYH]HV
VHPMXURVDGHSHQGHUGRYDORUGDFRPSUD

1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHFRQFHGHPRVXPSUD]RPpGLR
GHSDJDPHQWRGHGLDV



• 5HODFLRQDPHQWRFRP&OLHQWHV

&DGDXPDGHQRVVDVUHGHVGHGURJDULDVFRQWDFRP6HUYLoRGH$WHQGLPHQWRDR&RQVXPLGRU
±6$&DFHVVtYHOSRUWHOHIRQHRXSRUHPDLO

$GLFLRQDOPHQWH WDPEpP FRQWDPRV FRP XP FDQDO GH UHODFLRQDPHQWR GHQRPLQDGR ³)DOH FRP R
)DUPDFrXWLFR´TXHFRQVLVWHHPXPDWHQGLPHQWRHVSHFtILFRSDUDVDQDUG~YLGDVTXDQWRjVLQIRUPDo}HV
WpFQLFDVGRVPHGLFDPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVSRUQyVDFHVVtYHOSRUHPDLO


F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

(PRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRDOFDQoRX86WULOKmRHPYHQGDVGHDFRUGRFRPR,06+HDOWK
TXHHVWLPDTXHHVVHLQGLFDGRUGHYHXOWUDSDVVDU86WULOKmRDWp

1R %UDVLO DSHVDU GH DLQGD H[LVWLU XP VLJQLILFDWLYR FRQMXQWR GH GHVDILRV D VHUHP VXSHUDGRV SHOR
PHUFDGRRDPELHQWHGHQHJyFLRVpIDYRUiYHOHFRPPDLRUGHVWDTXHQRGHVHPSHQKRHQDHYROXomRGR
VHWRUIDUPDFrXWLFR

6HJXQGRD,QWHUIDUPDRPHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURFUHVFHXHPFKHJDQGRD5
ELOK}HV$YDULDomRPDLVH[SUHVVLYDHQWUHHRFRUUHXQRYDUHMRGHHQTXDQWRRPHUFDGR
LQVWLWXFLRQDO YHQGDVDRJRYHUQRDFOtQLFDVKRVSLWDLVHSODQRVGHVD~GH DXPHQWRX

eHVSHUDGRTXHDVYHQGDVQRVHWRUIDUPDFrXWLFRODWLQRDPHULFDQRFUHVoDPGHIRUPDVLJQLILFDWLYDQRV
SUy[LPRVDQRVDXPDWD[DDQXDOFRPSRVWDGHHQWUHHGHDFRUGRFRPDLQWHOLJrQFLD
GHPHUFDGR IQVIA.7DOFUHVFLPHQWRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDXPDXPHQWRQDH[SHFWDWLYDGHYLGD
FUHVFLPHQWR SRSXODFLRQDO HOHYDomR RV SDGU}HV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV
SURGXWRVHWUDWDPHQWRVHDGRomRGHFDPSDQKDVJRYHUQDPHQWDLVSDUDSUHYHQomRGHGRHQoDVIDWRUHV
HVVHVTXHYmRVHDFHQWXDUHGHYHPVHURFRPEXVWtYHOGRFUHVFLPHQWRGHVWHVHWRUSDUDRVSUy[LPRV
DQRV

2VPDLRUHVPDUFDGRVIDUPDFrXWLFRVJOREDLV UDQNLQJ
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$FRPSDQKDQGRDWHQGrQFLDPXQGLDORPHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURFUHVFHXHQWUHH
HP PpGLD  DD H HQWUH  H  DSHVDU GD FULVH DSUHVHQWRX FUHVFLPHQWR PRGHUDGR
HYLGHQFLDQGRDUHVLOLrQFLDGHVVHPHUFDGR

&RQIRUPHSURMHo}HVGD,49,$HVWHPHUFDGRDWLQJLUi5ELOK}HVHPUHVXOWDQGRHPXP
FUHVFLPHQWRPpGLRSRQGHUDGRDQXDOGHHQWUHH

2PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLUR 5ELOK}HV
ϭϯϰ͕ϳ
ϭϮϱ͕ϲ
ϭϭϳ͕Ϭ
ϭϬϴ͕ϳ
ϵϵ͕ϰ
ϵϬ͕Ϯ
ϴϭ͕Ϭ
ϱϵ͕ϭ

ϮϬϭϰ

ϲϲ͕ϱ

ϮϬϭϱ

ϳϮ͕ϲ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϵ

)RQWH,49,$

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ




2VSULQFLSDLVIDWRUHVSDUDFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRQR%UDVLOOLVWDGRVDEDL[R

(QYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomR2FRQVXPRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVWHQGHDDXPHQWDUGHDFRUGR
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FRPDVIDL[DVHWiULDVDXPHQWDQGRHQWUHSHVVRDVGHLGDGHPDLVDYDQoDGD2DXPHQWRGRQ~PHURGH
KDELWDQWHVGR%UDVLOFRPPDLVGHDQRVGHVHPSHQKDUiXPSDSHOLPSRUWDQWHQDHFRQRPLDGR3DtV
HVSHFLDOPHQWHQRTXHVHUHIHUHDJDVWRVFRPDUWLJRVGHVD~GHHVHUYLoRVPpGLFRV$OpPGLVVRKRMHR
%UDVLOVHHQFRQWUDHPXPDGDVQDo}HVTXHHQYHOKHFHPDLVUDSLGDPHQWHFRPH[SHFWDWLYDGHDWLQJLU
PLOK}HVGHSHVVRDVDFLPDGHDQRVGHLGDGHYHUVXVRPLOK}HVHP

 ,QWURGXomR GH QRYRV PHGLFDPHQWRV 2V HVIRUoRV WUDGLFLRQDLV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR
LQFOXLQGRDSHVTXLVDHPQRYDViUHDVFRPRDELRWHFQRORJLDHDSHVTXLVDJHQpWLFDGHYHPFRQWLQXDUD
JHUDUFRPSRVWRVQRYRVHPDLVHILFD]HVSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVDLQGDQmRVXSULGDVGRVSDFLHQWHV
2ODQoDPHQWRGHQRYRVPHGLFDPHQWRVPDLVHILFD]HVSDUDRWUDWDPHQWRGHGRHQoDVFRPSOH[DVGHYH
DXPHQWDUDGHPDQGDSHORVPHVPRVQRVSUy[LPRVDQRV

•0DLRU XVR GH 0HGLFDPHQWRV *HQpULFRV $ LQWURGXomR D SDUWLU GH   GRV 0HGLFDPHQWRV
*HQpULFRV YHQGLGRV D SUHoRV PDLV EDL[RV HVWLPXOD D GHPDQGD GRV JUXSRV GH PHQRU UHQGD
DXPHQWDQGRVLJQLILFDWLYDPHQWHRWDPDQKRGRPHUFDGRFRQVXPLGRU'HQWUHRVIDWRUHVTXHID]HPFRP
TXHRPHUFDGRGH0HGLFDPHQWRV*HQpULFRVHVWHMDQXPPRPHQWRGHH[SDQVmRGHVWDFDPVHRSUHoR
FRPSHWLWLYRGHVWHVPHGLFDPHQWRVIUHQWHDRVPHGLFDPHQWRVGHPDUFDHDH[SLUDomRGHSDWHQWHVGH
PHGLFDPHQWRVOtGHUHVGHYHQGDVHPXPIXWXURSUy[LPR

6HWRU9DUHMLVWDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV

2YDUHMRIDUPDFrXWLFRpIRUPDGREDVLFDPHQWHSRUGURJDULDVLQGHSHQGHQWHVHUHGHVGHGURJDULDVTXH
FRPSUDPPHGLFDPHQWRVGRVGLVWULEXLGRUHVDWDFDGLVWDVHWDPEpPGLUHWDPHQWHGRVIDEULFDQWHVHRV
UHYHQGHP SDUD R FRQVXPLGRU ILQDO 8PD YH] DGTXLULGRV RV PHGLFDPHQWRV R YDUHMR DVVXPH D
UHVSRQVDELOLGDGHSHORHVWRTXHHSHODUHYHQGD1R%UDVLODVGURJDULDVFRQVWLWXHPRSULQFLSDOPHLRGH
DFHVVRGDSRSXODomRDRVPHGLFDPHQWRVHXPGRVSULQFLSDLVPHLRVGHDFHVVRDDUWLJRVGHKLJLHQH
VD~GHEHOH]DHEHPHVWDU

'HDFRUGRFRPGDGRVGD$%5$)$50$QR%UDVLOH[LVWHPFHUFDGHPLOIDUPiFLDV GDGRVGH
  HP XP PHUFDGR TXH IDWXURX 5 ELOK}HV HP  6H FRQVLGHUDGDV VRPHQWH DV UHGHV
$%5$)$50$ R IDWXUDPHQWR HP  PHVHV MDQHLUR  ± GH]HPEUR GH   IRL GH 5
ELOK}HV

7HQGrQFLDVGR6HWRU
Verticalização do setor

8PPRYLPHQWRREVHUYDGRQRVHWRUUHIHUHVHjLPSODQWDomRGHXPPRGHORYHUWLFDOL]DGRTXHFRQJUHJD
DGLVWULEXLomRDWDFDGLVWDGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVFRPDVYHQGDVDYDUHMR(VWHPRYLPHQWRSRGHVHU
FRQVWDWDGRFRPDH[LVWrQFLDGHJUDQGHVSOD\HUVQRVPHUFDGRVQRUWHDPHULFDQRHXURSHXPH[LFDQR
FKLOHQRHSHUXDQR

3RU H[HPSOR QRV (VWDGRV 8QLGRV H QD (XURSD XP DFRUGR SDUD D FULDomR GH XP UHODFLRQDPHQWR
LQRYDGRUQDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRHQWUHDYDUHMLVWDDPHULFDQD:DOJUHHQVDGLVWULEXLGRUDDPHULFDQD
$PHULVRXUFH%HUJHQHDHXURSHLD$OOLDQFH%RRWVTXHDWXDFRPPRGHORLQWHJUDGRIRLUHDOL]DGRFRP
DLQWHQomRGHSRWHQFLDOL]DURJDQKRGHHILFLrQFLDQDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRJOREDOHDUHGXomRGRV
FXVWRVGRVLVWHPDFRQIRUPHGLYXOJDGRSHODVSDUWHVHQYROYLGDV

1R %UDVLO R SURFHVVR GH YHUWLFDOL]DomR IRL LQLFLDGR SHOD GLVWULEXLGRUD UHJLRQDO 'LPHG DWUDYpV GD
DTXLVLomRGDUHGHGHGURJDULDV3DQYHO

$FUHGLWDPRV TXH D LQWHJUDomR HQWUH DV DWLYLGDGHV GH DWDFDGR H YDUHMR SHUPLWH D DSURSULDomR GH
VLQHUJLDVHSURSLFLDPHOKRUHVPDUJHQVHUHVXOWDGRV
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WůĂǇĞƌϱ

WůĂǇĞƌϰ

ϭϬϬϬ

WůĂǇĞƌϮ

WůĂǇĞƌϭ

I.
Participação em cada um dos mercados

1DVQRVVDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLVGHYDUHMRQRVVRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHDWXDomRVmRRVHVWDGRVGR
5LRGH-DQHLUR*RLiV7RFDQWLQVH0DWR*URVVRHR'LVWULWR)HGHUDOORFDLVQRVTXDLVHVWmRORFDOL]DGDV
DV QRVVDV GURJDULDV GDV UHGHV 'URJDULDV 7DPRLR 'URJDVPLO )DUPDOLIH H 5RViULR 1D GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VRPRV D WHUFHLUD PDLRU UHGH GH YDUHMR GR HVWDGR GR 5LR GH -DQHLUR H D
VHJXQGD GR 'LVWULWR )HGHUDO HP Q~PHUR GH ORMDV 7DPEpP HP WHUPRV GH Q~PHUR GH ORMDV D
FRPSDQKLDSRVVXLGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR market-share QR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURH
GHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR market-share QR'LVWULWR)HGHUDO

1~PHURGHORMDV±FRQVLGHUDQGRVRPHQWHDVUHJL}HVGHDWXDomRGDG


ϯϭϵ
ϯϬϱ




ϭϵϲ

ϭϯϵ


ϳϲ



II.
Condições de competição nos mercados

1DV QRVVDV RSHUDo}HV FRPHUFLDLV GH YDUHMR SRU PHLR GDV QRVVDV UHGHV GH GURJDULDV 7DPRLR
'URJDVPLO)DUPDOLIHH5RViULRFRPDWXDomRQRHVWDGRGR5LRGH-DQHLUR*RLiV7RFDQWLQVH0DWR
*URVVR H R 'LVWULWR )HGHUDO HQIUHQWDPRV QmR Vy D FRQFRUUrQFLD GH JUDQGHV UHGHV GH YDUHMR FRPR
WDPEpPGDVUHGHVLQGHSHQGHQWHVHPXPPHUFDGRDOWDPHQWHIUDJPHQWDGR

1RHVWDGRGR5LRGH-DQHLURRVQRVVRVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHVVmRUHGHV'URJDULD6mR3DXOR5DLD
'URJDVLO H 'URJDULD 9HQkQFLR -i QD UHJLmR &HQWUR2HVWH RV QRVVRV SULQFLSDLV FRQFRUUHQWHV VmR
'URJDVLO 6$ 'URJDULD 6DQWD 0DUWD 'URJDULDV 3DFKHFR 'URJD)XML H 3DJXH 0HQRV 2V JUiILFRV
DEDL[RLOXVWUDPDQRVVDSRVLomRQDFDGHLDGHOLGHUDQoDIDUPDFrXWLFDQR%UDVLO




,QIRUPDo}HVS~EOLFDVH[WUDtGDVGRVVLWHVGH'URJDULDV3DFKHFR5DLD'URJDVLO'URJDULD0RGHUQD'URJDULD9HQkQFLR
'URJD)XML'URJDULD6DQWD0DUWD([WUDIDUPDH3DJXH0HQRVHPGHMXQKRGH
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1HVVH FHQiULR IDWRUHV FRPR D ORFDOL]DomR GDV GURJDULDV R PL[ GH SURGXWRV GLVSRQLELOLGDGH GH
SURGXWRHDVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVRIHUHFLGDVEHPFRPRRDWHQGLPHQWRFXVWRPL]DGRDRVFOLHQWHVVmR
HVVHQFLDLVjQRVVDFRPSHWLWLYLGDGH


G HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

+LVWRULFDPHQWHWHPRVREVHUYDGRXPPDLRUYROXPHGHYHQGDVGHGHWHUPLQDGDVFDWHJRULDVGHQRVVRV
3URGXWRVGXUDQWHRSHUtRGRGHLQYHUQRHYHUmRHPERUDKDMDXPFHUWRHTXLOtEULRQRYROXPHGHYHQGDV
WRWDODRORQJRGRDQR'XUDQWHDHVWDomRGRLQYHUQRSRUXPODGRHYLGHQFLDPRVXPDXPHQWRGHQRVVDV
YHQGDVGHPHGLFDPHQWRVQHFHVViULRVSDUDSUHYHQomRHWUDWDPHQWRGHJULSHVLQXVLWHIHEUHDVPDH
RXWUDVGRHQoDVTXHVmRDJUDYDGDVHPUD]mRGDVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVGDHVWDomR3RURXWURODGRQRV
PHVHV GH YHUmR DSHVDU GD UHGXomR QD YHQGD GH PHGLFDPHQWRV DQWLJULSDLV H PHGLFDPHQWRV
UHODFLRQDGRVQRWDPRVXPDWHQGrQFLDGHDXPHQWRQDVYHQGDVGHSURGXWRVGHKLJLHQHSHVVRDOEHOH]D
H FRVPpWLFRV $GLFLRQDOPHQWH QHVVH SHUtRGR VmR LQWHQVLILFDGDV DV DWLYLGDGHV GH OD]HU outdoor GH
SUiWLFDV HVSRUWLYDV R TXH SURYRFD XP DXPHQWR QDV UHFHLWDV GH FDWHJRULDV GH SURGXWRV OLJDGRV j
SURWHomRGDSHOHWDLVFRPRSURWHWRUHVVRODUHVKLGUDWDQWHVORo}HVHWF

$OpP GLVVR QRUPDOPHQWH YHULILFDPRV XPD UHGXomR QDV YHQGDV QR SULPHLUR WULPHVWUH GR DQR HP
GHFRUUrQFLDGRUHIHULGRSHUtRGRDSUHVHQWDUPHQRVGLDV~WHLVFRPSDUDWLYDPHQWHDRVGHPDLVSHUtRGRV
GRDQR2~OWLPRWULPHVWUHGRDQRXVXDOPHQWHDSUHVHQWDPDLRUIDWXUDPHQWRFRPSDUDWLYDPHQWHDRV
GHPDLVSHUtRGRVGHYLGRDRPDLRUFRQVXPRGDVIDPtOLDVQDVVHPDQDVTXHDQWHFHGHPR1DWDO


H
SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR

i) descrição das relações mantidas com fornecedores
$GTXLULPRVRVQRVVRV3URGXWRVGHGXDVPDQHLUDV L DWUDYpVGHQRVVDFRQWURODGRUD3URIDUPDTXHRV
GLVWULEXLSDUDQyVSRUPHLRGHVHXVHJPHQWR'LVWULEXLomRH LL MXQWRDIRUQHFHGRUHVTXHRIHUHFHP
DVPHOKRUHVFRQGLo}HVGHSUHoRHSDJDPHQWR$QRVVD&RPSDQKLDHDQRVVDFRQWURODGRUDSRVVXHP
UHODFLRQDPHQWRGHHPPpGLDWUrVDQRVFRPFDGDXPGHQRVVRVIRUQHFHGRUHV

2V WHUPRV H FRQGLo}HV TXH UHJHP D DTXLVLomR GH QRVVRV SURGXWRV DWUDYpV GD QRVVD FRQWURODGRUD
3URIDUPDHVWmRGHWHUPLQDGRVQR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRFHOHEUDGRHQWUHQyVHD3URIDUPDHP
GHMXOKRGH ³&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR´ 1RVWHUPRVGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRDQRVVD
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&RPSDQKLD SDJDUi SHORV SURGXWRV DGTXLULGRV RV SUHoRV SUDWLFDGRV SHOD 3URIDUPD HP FRQWUDWRV
FRQFRUUHQWHV FHOHEUDGRV FRP FRPSDQKLDV FRP SRUWH VLPLODU QRVVR $ HILFiFLD GR &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWRHVWiFRQGLFLRQDGDjUHDOL]DomRGDQRVVDRRIHUWDS~EOLFDLQFLDOGHDo}HV2&RQWUDWRGH
)RUQHFLPHQWR YLJRUDUi SHOR SUD]R GH  GH]  DQRV FRQWDGR D SDUWLU GD GDWD GH VXD DVVLQDWXUD
DXWRPDWLFDPHQWHUHQRYDGRSRUSHUtRGRVVXFHVVLYRVGH GR]H PHVHVFDVRQmRKDMDPDQLIHVWDomR
HPFRQWUiULRSRUTXDLVTXHUGHVXDVSDUWHV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR
YHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1R SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  FHUFD GH  GR YDORU GDV FRPSUDV
UHDOL]DGDVSHODVQRVVDVUHGHVGHYDUHMRIRUDPDGTXLULGRVSRUQRVVDFRQWURODGRUD
ii) eventual dependência de poucos fornecedores

1R SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  FHUFD GH  GR YDORU GDV FRPSUDV
UHDOL]DGDVSHODVQRVVDVUHGHVGHYDUHMRIRUDPDGTXLULGRVSRUQRVVDFRQWURODGRUD$VGHPDLVFRPSUDV
TXHUHDOL]DPRVFRPRVRXWURVIRUQHFHGRUHVVmRSXOYHUL]DGDVHDFUHGLWDPRVQmRSRVVXLUGHSHQGrQFLD
HPUHODomRDTXDOTXHUXPGHVVHVIRUQHFHGRUHV

$OpPGLVVRHVWDPRVHPFRQVWDQWHEXVFDGHQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVFRPIRUQHFHGRUHVQR
PHUFDGRORFDOGHPRGRDDWHQGHUDDWXDOHFUHVFHQWHGHPDQGDSHORVSURGXWRVSRUQyVFRPHUFLDOL]DGRV
LLL  eventual volatilidade em seus preços

2VSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVTXHDQRVVD&RPSDQKLDHQRVVDFRQWURODGRUDDGTXLUHQmRHVWmRVXMHLWRV
jLQWHQVDYRODWLOLGDGHXPDYH]TXHRVSUHoRVHUHDMXVWHVVXMHLWDPVHjUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO
'HVVDIRUPDHYHQWXDLVYDULDo}HVGHSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVTXHQmRVmRFDUDFWHUtVWLFDVQRVHWRU
IDUPDFrXWLFRVmRUHSDVVDGDVDRVFOLHQWHVVHPHIHLWRVUHOHYDQWHVVREUHDVQRVVDVYHQGDVGDGRDEDL[D
HODVWLFLGDGHGDJUDQGHPDLRULDGRVSURGXWRVGLVWULEXtGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHURLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1R FDVR GRV SURGXWRV +% DV FRPSUDV UHDOL]DGDV SHOD 3URIDUPD VmR IHLWDV SULQFLSDOPHQWH GRV
IDEULFDQWHVVHQGRDVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVEDVWDQWHHVWiYHLVDRORQJRGRDQR
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO


D
0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVTXHLQGLYLGXDOPHQWHVHMDP
UHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO


E 6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVTXHLQGLYLGXDOPHQWHVHMDP
UHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV


D
QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVHKLVWyULFRGH
UHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV


Regulação do Setor Farmacêutico no Brasil

2VHWRUIDUPDFrXWLFRpIRUWHPHQWHUHJXODGRQR%UDVLOHDUHJXODPHQWDomRHVWiGLYLGLGDQDVHVIHUDV
)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDO2*RYHUQR)HGHUDOSXEOLFDOHLVHUHJXODPHQWRVGHDSOLFDomRJHUDORV
TXDLVVmRFRPSOHPHQWDGRVSRUDo}HVOHLVHUHJXODPHQWRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLV

1RkPELWRIHGHUDORVVHWRUHVGHVD~GHHIDUPDFrXWLFRVmRUHJXODGRVHVXSHUYLVLRQDGRVSHOR0LQLVWpULR
GD6D~GHSRULQWHUPpGLRGD$19,6$FULDGDSRUPHLRGD/HL)HGHUDOQGHGHMDQHLURGH
HUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHDEULOGH$GHPDLVDUHIHULGDOHLWDPEpP
LQVWLWXLX R 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD FRUUHVSRQViYHO SHOD UHJXODomR GR VHWRU
IDUPDFrXWLFRQR%UDVLO

2IXQFLRQDPHQWRGHGURJDULDVQR%UDVLOGHYHREHGHFHUDRGLVSRVWRQD/HL)HGHUDOQGHGH
GH]HPEUR GH  ³/HL ´  QR 'HFUHWR Q  GH  GH MXQKR GH  ³'HFUHWR
´ QD/HLQGHGHVHWHPEURGH ³/HL¶¶ QD/HLGHGH
IHYHUHLUR GH  ³/HL ´  QR 'HFUHWR Q  GH  GH DJRVWR GH  ³'HFUHWR
´  H QDV 5HVROXo}HV GD $19,6$ VREUHWXGR QD 5HVROXomR GD 'LUHWRULD &ROHJLDGD
³5'&´ Q ³5'&´ HQD,QVWUXomR1RUPDWLYDQDPEDVGDWDGDVGHGHDJRVWRGH
 ³,1´ MXQWDPHQWHFRPD,QVWUXomR1RUPDWLYDQGHGHGH]HPEURGH ³,1
´ 5'&QGHGHDEULOGH 5'&Q´ 

$OpPGRDWHQGLPHQWRjVQRUPDVIHGHUDLVDQWHULRUPHQWHLQGLFDGDVDWHQomRGHYHVHUGDGDjHYHQWXDLV
QRUPDVSXEOLFDGDVSRU(VWDGRVH0XQLFtSLRV

$LQGDFRQVLGHUDQGRDFULVHGRQRYRFRURQDYtUXVQR%UDVLOTXHJHURXHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFD
GHLPSRUWkQFLDQDFLRQDOYHULILFDPVHUHJXODo}HVGR0LQLVWpULRGD6D~GHHGD$19,6$GHFDUiWHU
H[FHSFLRQDO H WHPSRUiULR SDUD HQIUHQWDPHQWR GD SDQGHPLD GR &29,' WDLV FRPR 3RUWDULD Q
 03 Q  5'& $19,6$ Q  5'& $19,6$ Q  H 5'&
$19,6$Q

Autorizações e Requisitos Necessários ao Funcionamento

Produto Farmacêuticos

(PUHJUDSDUDFLUFXODomRQR%UDVLOGRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRV i.e.PHGLFDPHQWRV pQHFHVViULRVHX
UHJLVWURSHUDQWHD$19,6$TXHDQDOLVDUiDTXDOLGDGHSDUDJDUDQWLUHILFiFLDHVHJXUDQoD(PFDUiWHU
GH H[FHomR HP YLUWXGH GR UHGX]LGR JUDX GH ULVFR j VD~GH SRSXODFLRQDO p QHFHVViULR DSHQDV
QRWLILFDomR FRPXQLFDomR RX FDGDVWUDPHQWR GR SURGXWR IDUPDFrXWLFR SHUDQWH D $19,6$ i.e
FRVPpWLFRVHFRUUHODWRV $ILPGHYHULILFDUVHRSURGXWRGHYHVHUUHJLVWUDGRQRWLILFDGRFRPXQLFDGR
RXFDGDVWUDGRSHUDQWHD$QYLVDGHYHRDJHQWHUHFRUUHUVHjOHJLVODomRDSOLFiYHOSDUDFDGDWLSRGH
SURGXWRTXHSUHWHQGHFRPHUFLDOL]DU

eQHFHVViULRTXHRUHTXHULPHQWRVHMDIHLWRSHORIDEULFDQWHTXHGHWpPSDWHQWHHRXGLUHLWRVVREUHR
SURGXWRIDUPDFrXWLFRRXSHORLPSRUWDGRUQRVFDVRVHPTXHRIDEULFDQWHpHVWUDQJHLURHDXWRUL]DR
LPSRUWDGRU D UHJLVWUDUQRWLILFDUFRPXQLFDUFDGDVWUDU VHX SURGXWR 1HVVH VHQWLGR DV GURJDULDV QmR
VXSRUWDP RVHQFDUJRV FRP R UHJLVWURGRV SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV VHQGR DSHQDV UHVSRQViYHLV SHOD
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YHULILFDomRGHTXHRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPRVUHJLVWURVREULJDWyULRV
GDGDDUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHQWUHWRGRVRVDJHQWHVTXHDWXDPGHVGHDSURGXomRDWpRFRQVXPR
GRSURGXWRIDUPDFrXWLFR

Atividade

'H DFRUGR FRP D /HL Q  R FRPpUFLR YDUHMLVWD GH GURJDV PHGLFDPHQWRV H LQVXPRV
IDUPDFrXWLFRV p DWLYLGDGH HFRQ{PLFD TXH DSHQDV SRGH VHU SUDWLFDGD SRU GURJDULDV OHJDOPHQWH
DXWRUL]DGDVHOLFHQFLDGDVQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

1mRGHVHPSHQKDPRVDPDQLSXODomRGHVXEVWkQFLDVHSURGXWRVVXMHLWRVDFRQWUROHHVSHFLDOHSRUWDQWR
QmRQHFHVVLWDGH$XWRUL]DomR(VSHFLDO ³$(´ &DVRQRIXWXURSUHWHQGDUHDOL]DUWDODWLYLGDGHGHYHUi
REWHU UHIHULGD OLFHQoD H RXWUDV TXH IRUHP DSOLFiYHLV SDUD VHX UHJXODU IXQFLRQDPHQWR SHUDQWH DV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVFRPSHWHQWHV

2IXQFLRQDPHQWRGDVGURJDULDVGHSHQGHHPJHUDOGDREWHQomRGDVVHJXLQWHVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HV
L $XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWR ³$)(´ H[SHGLGDSHOD$19,6$ LL OLFHQoDVDQLWiULDHPLWLGD
SHODDXWRULGDGHGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDHVWDGXDOHRXPXQLFLSDOFRPSHWHQWH LLL $XWRUL]DomR(VSHFLDO
³$(´ H[SHGLGDSHOD$19,6$SDUDDXWRUL]DUIDUPiFLDVGHPDQLSXODomRDGHVHQYROYHUDWLYLGDGHV
UHODWLYDVjPDQLSXODomRGHVXEVWkQFLDVVXMHLWDVDFRQWUROHHVSHFLDOH LY &HUWLILFDGRGH5HJXODULGDGH
7pFQLFD HPLWLGR SHOR &RQVHOKR 5HJLRQDO GH )DUPiFLD ³&5)´  QR TXDO FRQVWD R KRUiULR GH
IXQFLRQDPHQWR GR HVWDEHOHFLPHQWR EHP FRPR R KRUiULR HP TXH R UHVSRQViYHO WpFQLFR SUHVWD
DVVLVWrQFLDDRHVWDEHOHFLPHQWR

Autorização de Funcionamento, Autorização Especial, Licença Sanitária e Responsável Técnico

'H DFRUGR FRP D 5'& Q  SDUD D DGHTXDGD UHDOL]DomR GD DWLYLGDGH IDUPDFrXWLFD VHUi
QHFHVViULDDREWHQomRGH$)(H[SHGLGDSHOD$19,6$SDUDWRGRVRVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLD
RXVHMDSDUDDPDWUL]HWRGDVDVILOLDLV $$)(pH[SHGLGDSDUDFDGD&13-0)HWHPYDOLGDGHSRU
WHPSRLQGHWHUPLQDGRQmRVHQGRSRUWDQWRQHFHVViULDVXDUHQRYDomR

2V FHQWURV GH GLVWULEXLomR WDPEpP GHYHP REWHU $)( VHQGR TXH SDUD R DUPD]HQDPHQWR H D
GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV LQVXPRV IDUPDFrXWLFRV FRVPpWLFRV SURGXWRV GH KLJLHQH SHVVRDO
SHUIXPHVHVDQHDQWHVD$)(pH[SHGLGDSDUDR&13-0)GDPDWUL]HH[WHQVLYDDWRGDVILOLDLVFRP
YDOLGDGH SRU WHPSR LQGHWHUPLQDGR -i QR FDVR GH DWLYLGDGHV FRP SURGXWRV SDUD VD~GH D $)( p
HPLWLGDSDUDFDGD&13-0)FRPYDOLGDGHSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGR

$OpPGD$)(IDUPiFLDGHPDQLSXODomRGHVXEVWkQFLDVVXMHLWDVDFRQWUROHHVSHFLDOFRQVWDQWHVQDV
OLVWDVDQH[DVj3RUWDULDQGHGHPDLRGH ³3RUWDULDQ´ GHYHPUHTXHUHUMXQWRj
$19,6$D$(SDUDWDQWR$VVLPFRPRQD$)(VHUiQHFHVViULRUHTXHULPHQWRSDUDFDGD&13-0)H
D UHQRYDomR DQXDO QmR p QHFHVViULD 7DPEpP SDUD RV FHQWURV GH GLVWULEXLomR TXH DUPD]HQDUHP H
GLVWULEXtUHPVXEVWkQFLDVVXMHLWRVDFRQWUROHHVSHFLDO VHUiQHFHVViULD$(SDUDFDGD&13-0)FRP
YDOLGDGHSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGR

$LQGD QR TXH VH UHIHUH j FRPHUFLDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV VXMHLWRV D FRQWUROH HVSHFLDO DOpP GD
3RUWDULDQGHYHPVHUREVHUYDGDVDVH[LJrQFLDVHUHTXLVLWRVGD5'&1GHGHPDLRGH
 ³5'& ´  H GD 5'& Q  GH  GH DEULO GH  ³5'& ´ WDLV FRPR D
QHFHVVLGDGHGHUHWHQomRGHUHFHLWDSDUDDGLVSHQVDomRGHPHGLFDPHQWRVDQWLPLFURELDQRVJXDUGDSRU
 GRLV  DQRV GD GRFXPHQWDomR UHIHUHQWH j FRPHUFLDOL]DomR GR PHGLFDPHQWR DQWLPLFURELDQR H D
XWLOL]DomR GR 6LVWHPD 1DFLRQDO GH *HUHQFLDPHQWR GH 3URGXWRV &RQWURODGRV ³61*3&´  SDUD
HVFULWXUDomRGHGDGRVGHSURGXomRPDQLSXODomRGLVWULEXLomRSUHVFULomRGLVSHQVDomRHFRQVXPRGH
PHGLFDPHQWRVHLQVXPRVIDUPDFrXWLFRV
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1RkPELWRGDHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFDGHFRUUHQWHGR&29,'D5'&$19,6$
HVWDEHOHFHWHPSRUDULDPHQWHDH[WHQVmRGDTXDQWLGDGHVPtQLPDVGHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDFRQWUROH
HVSHFLDOSHUPLWLGDVHPQRWLILFDo}HVGHUHFHLWDHUHFHLWDVGHFRQWUROHHVSHFLDOTXHHVWmRSUHYLVWDVQD
L 3RUWDULDQLL 5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD$19,6$QGHGHVHWHPEURGH
³5'&$19,6$Q´ LLL 5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD$19,6$QGHGHPDUoR
GH ³5'&$19,6$Q´ LY 5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGD$19,6$QGH
GHGH]HPEURGH ³5'&$19,6$Q´ QGHGHPDUoRGH

7DPEpPFRQIRUPHD5'&$19,6$QDVTXDQWLGDGHVGHPHGLFDPHQWRVFRQVWDQWHVHP
QRWLILFDo}HV GH UHFHLWD H UHFHLWDV GH FRQWUROH HVSHFLDO HPLWLGDV DQWHV GD HQWUDGD HP YLJRU GHVWD
UHVROXomRPDVTXHHVWLYHUHPGHQWURGRVSUD]RVGHYDOLGDGHSRGHPVHUGLVSHQVDGDVHPTXDQWLGDGH
VXSHULRUjTXHODSUHVFULWDSDUDQRPi[LPRPDLVGLDVGHWUDWDPHQWR

$ ILVFDOL]DomR UHDOL]DGD SHODV DXWRULGDGHV GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD HVWDGXDLV HRX PXQLFLSDLV
HVWDEHOHFLGD HP FRQIRUPLGDGH FRP D REULJDomR FRQVWDQWH GD /HL Q VH FRQVROLGD SRU
PHLRGDREWHQomRGHOLFHQoDVVDQLWiULDV$UHQRYDomRGDOLFHQoDVDQLWiULDPXQLFLSDORXHVWDGXDOGHYH
VHUUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUFDGD0XQLFtSLRRX(VWDGRJHUDOPHQWHVHQGR
UHQRYDGDVDQXDOPHQWH

$DWLYLGDGHIDUPDFrXWLFDQR%UDVLOWDPEpPVHHQFRQWUDVXMHLWDjILVFDOL]DomRGRV&RQVHOKRV5HJLRQDLV
GH)DUPiFLD$VVLPpREULJDWyULDDSUHVHQoDGHUHVSRQViYHOWpFQLFRGHYLGDPHQWHLQVFULWRQR&5)
GXUDQWHWRGRRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWR

2IXQFLRQDPHQWRGHGURJDULDVVHPDVDXWRUL]Do}HVHRXOLFHQoDVDSOLFiYHLVEHPFRPRVHPDSUHVHQoD
GHIDUPDFrXWLFRUHVSRQViYHOHPWHPSRLQWHJUDOSRGHUmRVXMHLWDUQmRDSHQDVjVVDQo}HVFtYHLVHSHQDLV
FDEtYHLV FRPR WDPEpP jV VDQo}HV SUHYLVWDV QR DUWLJR  LQFLVR ,9 GD /HL Q  L 
DGYHUWrQFLD LL  DSUHHQVmR H LQXWLOL]DomR LLL  LQWHUGLomR LY  FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR HRX Y 
PXOWD

$ G DWUDYpV GD DWXDomR GH VXDV FRQWURODGDV FXPSUH VXEVWDQFLDOPHQWH FRP R GLVSRVWR QD
OHJLVODomR VDQLWiULD EHP FRPR UHQRYD FRQWLQXDPHQWH DV DXWRUL]Do}HV H DXWRUL]Do}HV H PDQWpP
IDUPDFrXWLFRUHVSRQViYHOHPWHPSRLQWHJUDOGHVHXIXQFLRQDPHQWR

$ RSHUDomR QRUPDO GRV HVWDEHOHFLPHQWRV GD &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DLQGD DR FXPSULPHQWR GDV
UHJUDVGH]RQHDPHQWRHFRQVWUXWLYDVDSOLFiYHLVHPFDGDPXQLFtSLRHUHJLmREHPFRPRjREWHQomRGH
OLFHQoDPXQLFLSDOGHIXQFLRQDPHQWRHDOYDUiGRFRUSRGHERPEHLURVDXWRUL]DQGRDRSHUDomRUHJXODU
GR HVWDEHOHFLPHQWR HP TXHVWmR (P UHODomR D WRGRV RV ORFDLV TXH RFXSD SDUD R H[HUFtFLR GH VXD
DWLYLGDGH GHYHPRV REWHU H UHQRYDU SHULRGLFDPHQWH DV UHVSHWLYDV OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV
(VWDEHOHFLPHQWRVTXHYLROHPHVWHVUHJXODPHQWRVTXHQmRREWHQKDPRXUHQRYHPVXDVOLFHQoDVRX
TXHQmRFXPSUDPFRPVXDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSRGHPHVWDUVXMHLWRVDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVRX
FULPLQDLV WDLV FRPR D LPSRVLomR GH PXOWDV FDQFHODPHQWR GH OLFHQoDV VXVSHQVmR GH DWLYLGDGHV
LQWHUGLomR GR UHVSHFWLYR HVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVH HP TXH ILFDUHPRV LPSHGLGRV GH RSHUDU QR
UHVSHFWLYR LPyYHO DWp D GHYLGD UHJXODUL]DomR  QmR SDJDPHQWR GR VHJXUR HP HYHQWXDO VLQLVWUR QR
LPyYHO H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV VDQo}HV DOpP GD
UHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV

Prestação de Serviços Farmacêuticos e Comercialização de Produtos Diversificados e Conveniência

$VGURJDULDVGHYHPFXPSULUDLQGDFRPDVGLUHWUL]HVGDV%RDV3UiWLFDV)DUPDFrXWLFDVSDUDFRQWUROH
VDQLWiULR GR IXQFLRQDPHQWR GD GLVSHQVDomR H GD FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWRV H GD SUHVWDomR GH
VHUYLoRVIDUPDFrXWLFRVHPIDUPiFLDVHGURJDULDVSUHYLVWDVQD5'&HGLWDGDSHOD$19,6$

$ 5'&  DPSOLRX D SUHVWDomR GH VHUYLoRV QRV HVWDEHOHFLPHQWRV GHVGH TXH HVVHV VHMDP
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SUHYLDPHQWH DXWRUL]DGRV SHOD YLJLOkQFLD VDQLWiULD ORFDO LQFOXLQGR R DFRPSDQKDPHQWR
IDUPDFRWHUDSrXWLFRDDIHULomRGDSUHVVmRDUWHULDODIHULomRGDWHPSHUDWXUDFRUSRUDOHJOLFHPLDFDSLODU
$OpPGRDXWRWHVWHDSHQDVDPHGLomRGRSDUkPHWURELRTXtPLFRGHJOLFHPLDFDSLODUVHJXQGRD5'&
$19,6$ Q  DV IDUPiFLDV H GURJDULDV HVWmR DXWRUL]DGDV HP FDUiWHU WHPSRUiULR H
H[FHSFLRQDODUHDOL]DomRGH³WHVWHVUiSLGRV´ HQVDLRVLPXQRFURPDWRJUiILFRV SDUDR&29,'

7DLV HVWDEHOHFLPHQWRV SRGHP DLQGD UHDOL]DU DSOLFDomR GH PHGLFDPHQWRV LQMHWiYHLV FRORFDomR GH
EULQFRVHDDWHQomRIDUPDFrXWLFDGRPLFLOLDU

,PSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH D 5'& $19,6$ Q  SHUPLWH HP FDUiWHU WHPSRUiULR H
H[FHSFLRQDOHPUD]mRGR&29,' SRUVHLVPHVHVSRGHQGRVHUUHQRYDGDSRUSHUtRGRVLJXDLVH
VXFHVVLYRV  D HQWUHJD UHPRWD H HP GRPLFtOLR GH PHGLFDPHQWRV VXMHLWRV D FRQWUROH HVSHFLDO SRU
IDUPiFLDVHGURJDULDV$HQWUHJDUHPRWDHHPGRPLFtOLRSRUIDUPiFLDVHGURJDULDVMiHUDSHUPLWLGD
PDVHUDOLPLWDGDHQmRLQFOXtDPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDFRQWUROHHVSHFLDOFRQIRUPHD5'&$19,6$
Q

$LQGDQRkPELWRGDHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFDGHFRUUHQWHGR&29,'HFRQVLGHUDQGRD3RUWDULD
QTXHDXWRUL]DDHPLVVmRGHUHFHLWDVjGLVWkQFLDSRUPHLRHOHWU{QLFRSRUPHLRGD1RWD
7pFQLFDQD$19,6$HVFODUHFHXTXHRXVRGHSUHVFULomRPpGLFDHOHWU{QLFDFRPDVVLQDWXUD
GLJLWDOHPLWLGDSHOD,QIUDHVWUXWXUDGH&KDYHV3~EOLFDV%UDVLOHLUDV ³,&3±%UDVLO´ pDSHQDVDSOLFiYHO
SDUD PHGLFDPHQWRV DQWLPLFURELDQRV QmR LQFOXLQGR SRU H[HPSOR WDOLGRPLGD H UHWLQRLGHV GH XVR
VLVWrPLFRHGHVGHTXHDIDUPiFLDRXGURJDULDGLVSRQKDGHUHFXUVRSDUDFRQVXOWDUDDXWHQWLFLGDGHGR
GRFXPHQWR

$SOLFDVH WDPEpP D ,1  D TXDO GLVS}H VREUH D UHODomR GH SURGXWRV SHUPLWLGRV SDUD
FRPHUFLDOL]DomRHPIDUPiFLDVHGURJDULDVHSURtEHDFRPHUFLDOL]DomRGHRXWURVLWHQVFRPRDOLPHQWRV
FRPXQVHDUWLJRVGHXVRGRPpVWLFRRXVHMDSURGXWRVGHFRQYHQLrQFLD

(PD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGDV5HGHVGH)DUPiFLDVH'URJDULDV ³$%5$)$50$´ SURS{V
FRQWUD D $19,6$ XPD DomR MXGLFLDO FRP SHGLGR OLPLQDU GH DQWHFLSDomR GH WXWHOD 3URFHVVR Q
HPWUkPLWHSHUDQWHD9DUD)HGHUDOGR'LVWULWR)HGHUDO YLVDQGRVXVSHQGHU
RVWHUPRVGD5'&QGD,1QHGD,1Q HVWD~OWLPDUHYRJDGDSHOD5'&
QGHGHMXOKRGH TXHHQWUDUDPHPYLJRUGLDGHDJRVWRGDTXHOHDQR$OLPLQDUIRL
GHIHULGD SDUD DIDVWDU WDLV UHVWULo}HV HVWDQGR DV DVVRFLDGDV GD $%5$)$50$ DPSDUDGDV
MXGLFLDOPHQWHSDUDRQmRFXPSULPHQWRGD5'&Q,1QHGD,1Q$
VHQWHQoDFRQILUPRXDPHGLGDOLPLQDUDQWHULRUPHQWHFRQFHGLGD$WXDOPHQWHDJXDUGDVHUHPHVVDGRV
UHFXUVRVHVSHFLDOHH[WUDRUGLQiULRLQWHUSRVWRVSHOD$19,6$DRV7ULEXQDLV6XSHULRUHV

$LQGD HP  D )HGHUDomR %UDVLOHLUD GH 5HGHV $VVRFLDWLYLVWDV GH )DUPiFLDV ³)(%5$)$5´ 
SURS{V DomR YLVDQGR j VXVSHQVmR GDV UHIHULGDV UHVWULo}HV $ OLPLQDU GH DQWHFLSDomR GH WXWHOD IRL
QHJDGDHPSULPHLURJUDXPDVGHIHULGDSHOR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmRRTXHEHQHILFLRX
RVDVVRFLDGRVGD)(%5$)$5

7DPEpP HP  D $VVRFLDomR GR &RPpUFLR )DUPDFrXWLFR GR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR
³$6&2)(5-´ LPSHWURXPDQGDGRGHVHJXUDQoDFRQWUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHGD$19,6$YLVDQGR
GHVREULJDUVXDVDVVRFLDGDVGRFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD,1Q UHYRJDGDSHOD5'&Q
GHGHMXOKRGH  SURFHVVRQSHUDQWHD9DUD)HGHUDOGR'LVWULWR
)HGHUDO  $ OLPLQDU IRL GHIHULGD HP  GH IHYHUHLUR GH  H SRVWHULRUPHQWH FRQILUPDGD SRU
VHQWHQoDSURODWDGDHPGHIHYHUHLURGH$$19,6$LQWHUS{VDSHODomRHFRQVLGHUDQGRTXHD
,1IRLUHYRJDGDQRFXUVRGRSURFHGLPHQWRR75)MXOJRXSUHMXGLFDGRRUHFXUVR

&RQVLGHUDQGRRDFLPDH[SRVWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDUHGHGHYDUHMR'URJDVPLO
TXHRSHUDVREDVPDUFDV'URJDVPLOH)DUPDOLIH HVWiSRUIRUoDGHGHFLVmRMXGLFLDOGHVREULJDGDGR
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FXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVGD,1XPDYH]TXHDUHIHULGDUHGHpDVVRFLDGDj
$%5$)$50$
$GHPDLVGLYHUVRV(VWDGRVSURPXOJDUDPOHLVHVWDGXDLVIDFXOWDQGRjVGURJDULDVFRPHUFLDOL]DURVLWHQV
YHWDGRVSHOD$19,6$(VVDTXHVWmRDJXDUGRXMXOJDPHQWRQR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO ³67)´ HP
$omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSURSRVWDHPSHOR*RYHUQDGRUGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$',1 FRQWUDDOHLHVWDGXDOTXHUHSXWRXOtFLWDDYHQGDGHDUWLJRVGHFRQYHQLrQFLDHPIDUPiFLDV
HGURJDULDV$RILQDODDomRIRLMXOJDGDLPSURFHGHQWH
A Regulação do Preço dos Medicamentos

$WXDOPHQWHRPRQLWRUDPHQWRGHSUHoRVpUHJLGRSHOD/HLQGHGHRXWXEURGH ³/HL
´ TXHGHILQHQRUPDVGHUHJXODomRSDUDRVHWRUIDUPDFrXWLFRHPHVSHFLDOTXDQWRDR
FRQWUROHGHSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVQR%UDVLOEHPFRPRFULRXD&kPDUDGH5HJXODomRGR0HUFDGR
GH0HGLFDPHQWRV ³&0('´ 

$SyV D FRQFHVVmR GR 5HJLVWUR GH 3URGXWR R GHWHQWRU GR UHJLVWUR GHYH DSUHVHQWDU j &0(' GDGRV
HFRQ{PLFRV UHODFLRQDGRV DR PHGLFDPHQWR DFRPSDQKDGR FRP VXJHVWmR SDUD VHX SUHoR $ &0('
DYDOLD RV GDGRV DSUHVHQWDGRV H DSURYD R SUHoR SURSRVWR DQWHV GD FRPHUFLDOL]DomR GR SURGXWR
(QWUHWDQWR GHWHUPLQDGRV PHGLFDPHQWRV HVWmR LVHQWRV GHVWH FRQWUROH GH SUHoRV SULQFLSDOPHQWH
PHGLFDPHQWRVQmRVXMHLWRVjSUHVFULomRHPHGLFDPHQWRVILWRWHUiSLFRVHKRPHRSiWLFRV

$&0('IL[DRVSUHoRVPi[LPRVSDUDRVPHGLFDPHQWRVYHQGLGRVSHORVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHVH
VHXV GLVWULEXLGRUHV jV IDUPiFLDV H GURJDULDV 3UHoR )iEULFD  H SHODV IDUPiFLDV H GURJDULDV DRV
FRQVXPLGRUHVILQDLV 3UHoR0i[LPRDR&RQVXPLGRU 1RFDVRGHPHGLFDPHQWRVFRPSUDGRVSHOR
*RYHUQR %UDVLOHLUR H TXH VH HQTXDGUDP QDV VLWXDo}HV DEDL[R GHVFULWDV VREUH R 3UHoR )iEULFD p
DSOLFDGR XP GHVFRQWR PtQLPR REULJDWyULR FRQKHFLGR FRPR &RHILFLHQWH GH $GHTXDomR GH 3UHoRV
&$3 

'H DFRUGR FRP D /HL  D &0(' HVWDEHOHFH FULWpULRV SDUD DMXVWH GH SUHoRV GH
PHGLFDPHQWRVGHIRUPDTXHDVHPSUHVDVSURGXWRUDVLPSRUWDGRUDVHGLVWULEXLGRUDVGHPHGLFDPHQWRV
GHYHPDMXVWDUDQXDOPHQWH HPPDUoR R3UHoR)iEULFDDSDUWLUGRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV

L  ËQGLFH 2 tQGLFH DGRWDGR p R ËQGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR  ,3&$
FDOFXODGRSHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*HRJUDILDH(VWDWtVWLFD±,%*(

LL  )DWRUGH3URGXWLYLGDGH(VVHIDWRUpH[SUHVVRHPSHUFHQWXDOHUHIHUHVHDVSURMHo}HVGHJDQKRV
GHSURGXWLYLGDGHGDVHPSUHVDVSURGXWRUDVGHPHGLFDPHQWRVH

LLL )DWRUGH$MXVWHGH3UHoR(VVHIDWRUpH[SUHVVRHPSHUFHQWXDOHFRPSRVWRSRUGXDVSDUFHODV
D SDUFHODLQWUDVHWRUTXHpFDOFXODGDFRPEDVHQRSRGHUGHPHUFDGRRXVHMDQRSRGHUGH
PRQRSyOLRRXROLJRSyOLRQDDVVLPHWULDGHLQIRUPDomRHQDVEDUUHLUDVjHQWUDGDH E SDUFHOD
HQWUHVHWRUHVTXHpFDOFXODGDFRPEDVHQDYDULDomRGRVFXVWRVGRVLQVXPRV

23UHoR0i[LPRDR&RQVXPLGRUVHUiREWLGRSRUPHLRGDGLYLVmRGR3UHoR)iEULFDVREUHRVIDWRUHV
FRQVWDQWHVGHXPDWDEHODDSURYDGDDQXDOPHQWHSHOD&0('REVHUYDGDVDVFDUJDVWULEXWiULDVGR,&06
SUDWLFDGDVQRV(VWDGRVGHGHVWLQRHDLQFLGrQFLDGDFRQWULEXLomRSDUDR3,63DVHSH&2),16(P
RVIDWRUHVDSURYDGRVSHOD&0('IRUDPFRQIRUPHWDEHODDEDL[R

/LVWD3RVLWLYD
/LVWD1HJDWLYD
/LVWD1HXWUD
LQFLGrQFLDGH3,6H
,&06
SURGXWRVLVHQWRVGH
LQFLGrQFLDQRUPDO
&2),16
3,6H&2),16 
GH3,6H&2),16 
PRQRIiVLFR 
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230&pRSUHoRPi[LPRSHUPLWLGRSDUDYHQGDDRFRQVXPLGRUHLQFOXLRVLPSRVWRVLQFLGHQWHVSRU
HVWDGRGHYHQGRVHUVHJXLGRSHODG LQFOXLQGRVXDVFRQWURODGDV 

,PSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHPGHPDUoRGHR*RYHUQR)HGHUDOHGLWRXD0HGLGD3URYLVyULD
QTXHVXVSHQGHSRUGLDVRUHDMXVWHDQXDOGRVSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVDWpGHMXQKR
GH$0HGLGD3URYLVyULDIRLUHQRYDGDHPGHPDLRGHPDVVHXWH[WRDJXDUGDYRWDomR
QR3OHQiULRGD&kPDUDGRV'HSXWDGRVSDUDSRVWHULRUYRWDomRQR6HQDGR)HGHUDOVXMHLWDQGRVHD
HYHQWXDLVDOWHUDo}HV

7DPEpP VREUH D PHVPD PDWpULD WUDPLWD DLQGD QR &RQJUHVVR R 3URMHWR GH /HL Q 
SXEOLFDGRHPGHDEULOGHTXHYLVDDVXVSHQGHUSHORSUD]RGHGLDVRDMXVWHDQXDOGHSUHoRV
GH PHGLFDPHQWRV (VWH 3URMHWR GH /HL Mi IRL DSURYDGR QR SOHQiULR GR 6HQDGR )HGHUDO VHQGR
HQFDPLQKDGRj&kPDUDGRV'HSXWDGRVSDUDDSUHFLDomR

$OpPGLVVRIRLSXEOLFDGDHPGHMXQKRGHD5HVROXomRQGD&0('TXHGLVS}HVREUH
GHILQLomRGHSUHoRVQRDQRGH

&RPLVVRHPGHMXQKRGHRSDUWLGRSROtWLFR5HGH6XVWHQWDELOLGDGHLPSHWURXR0DQGDGRGH
6HJXUDQoD &ROHWLYR Q ') TXH VH HQFRQWUD FRQFOXVR H VRE UHODWRULD GR 0LQLVWUR +HUPDQ
%HQMDPLQ GR 6XSHULRU 7ULEXQDO GH -XVWLoD $ DomR SUHWHQGH D VXVSHQVmR GD 5HVROXomR &0(' Q
 HQTXDQWR GXUDUHP RV HIHLWRV GH FDODPLGDGH S~EOLFD GHFRUUHQWH GR &29,' RX DWp D
GHOLEHUDomR ILQDO GR &RQJUHVVR 1DFLRQDO VREUH D 0HGLGD 3URYLVyULD Q  2 SDUWLGR SHGH
DLQGDDQWHFLSDomRGHWXWHODSDUDTXHVHMDPGHVGHMiVXVSHQVRVRVHIHLWRVGD5HVROXomR&0('Q
DWpGHFLVmRILQDOGDDomRRXDWpDGHOLEHUDomRILQDOGR&RQJUHVVR1DFLRQDOVREUHD0HGLGD
3URYLVyULDQ
A Regulação da Promoção Comercial de Medicamentos e demais produtos sujeitos à vigilância
sanitária

'H DFRUGR FRP D &RQVWLWXLomR )HGHUDO D SURSDJDQGD FRPHUFLDO GH PHGLFDPHQWRV H WHUDSLDV TXH
SRVVDPVHUQRFLYRVjVD~GHHVWiVXMHLWDjVUHVWULo}HVOHJDLVGHYHQGRVHPSUHTXHQHFHVViULRFRQWHU
DGYHUWrQFLDVREUHRVPDOHItFLRVGHFRUUHQWHVGHVHXXVR

$/HLQGHGHVHWHPEURGHHD/HLQGHGHMXOKRGHUHJXODPH
HVWDEHOHFHP UHVWULo}HV j SURPRomR GH PHGLFDPHQWRV FRP D ILQDOLGDGH GH HYLWDU H GHVHVWLPXODU R
FRQVXPRH[DJHUDGRRXLUUHVSRQViYHOGHPHGLFDPHQWRV

&RPR SULQFLSDLV UHJUDV DSOLFiYHLV j SURSDJDQGD GHPHGLFDPHQWRV GHVWDFDPVH DV VHJXLQWHV L  D
SURSDJDQGDGHPHGLFDPHQWRVVXMHLWRVDSUHVFULomRPpGLFDVRPHQWHSRGHVHUGHVWLQDGDDSURILVVLRQDLV
GHVD~GHHQmRDRVFRQVXPLGRUHV LL QmRSRGHPLQWHJUDUDSURSDJDQGDGHPHGLFDPHQWRVQRPHV
JHRJUiILFRVVtPERORVILJXUDVGHVHQKRVRXTXDLVTXHULQGLFDo}HVTXHSRVVLELOLWHPLQWHUSUHWDomRIDOVD
HUURRXFRQIXVmRTXDQWRjRULJHPSURFHGrQFLDQDWXUH]DFRPSRVLomRRXTXDOLGDGHTXHDWULEXDPDR
PHGLFDPHQWR ILQDOLGDGHV RX FDUDFWHUtVWLFDV GLIHUHQWHV GDTXHODV TXH UHDOPHQWH SRVVXD H LLL  D
SURSDJDQGDGHPHGLFDPHQWRVFRQWHUiREULJDWRULDPHQWHDGYHUWrQFLDLQGLFDQGRTXHVHSHUVLVWLUHPRV
VLQWRPDVRPpGLFRGHYHUiVHUFRQVXOWDGR

$GLFLRQDOPHQWHDVUHJUDVGHSURSDJDQGDGHPHGLFDPHQWRVVmRGHWHUPLQDGDVSHOD5'&QGH
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GH GH]HPEUR GH  ³5'& Q ´  TXH HVWDEHOHFH GHQWUH RXWURV D PHWRGRORJLD SDUD
GLYXOJDomRGHSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVWDUMDGRVSRUPHLRGHOLVWDV1RVWHUPRVGD5'&Q
GD /HL  H 'HFUHWR Q  GH  WDPEpP p YHGDGD SHOD $19,6$ D SURPRomR
FRPHUFLDOGHIyUPXODVLQIDQWLVSDUDODFWDQWHVIyUPXODGHQXWULHQWHVDSUHVHQWDGDHRXLQGLFDGDSDUD
UHFpPQDVFLGRV GH DOWR ULVFR HP TXDLVTXHU PHLRV GH FRPXQLFDomR LQFOXLQGR merchandising
GLYXOJDomRSRUPHLRVHOHWU{QLFRVHVFULWRVDXGLWLYRVHYLVXDLVEHPFRPRHVWUDWpJLDVSURPRFLRQDLV
SDUDLQGX]LUYHQGDVDRFRQVXPLGRUQRYDUHMR

$ 5'& Q  FRQWpP GLYHUVDV SUHYLV}HV DSOLFiYHLV jV IDUPiFLDV H GURJDULDV SRU H[HPSOR
SURJUDPDVGHILGHOL]DomRDQ~QFLRGHGHVFRQWRVIRUPDGHXWLOL]DomRGHIUDVHVSDUDLQIRUPDUUHGXomR
GHSUHoRV 

$GLFLRQDOPHQWHDSURPRomRFRPHUFLDOGHGHWHUPLQDGRVDOLPHQWRVLQIDQWLV IyUPXODVLQIDQWLVOHLWHV
IOXLGRVHHPSyPRGLILFDGROHLWHVGHGLYHUVDVHVSpFLHVDOLPHQWRVGHWUDQVLomRHDOLPHQWRVjEDVHGH
FHUHDLVLQGLFDGRVSDUDODFWHQWHVHRXFULDQoDVGHSULPHLUDLQIkQFLDHQWUHRXWURV GHYHUiLQFOXLUHP
FDUiWHUREULJDWyULRHFRPGHVWDTXHDGYHUWrQFLDYLVXDOHRXDXGLWLYD

5HVVDOWDVHDLQGDTXHDUHDOL]DomRGHSURSDJDQGDGHSURGXWRVVREYLJLOkQFLDVDQLWiULDDOLPHQWRVH
RXWURVFRQWUDULDQGRRGLVSRVWRQDOHJLVODomRVDQLWiULDpFRQVLGHUDGDLQIUDomRVDQLWiULDVXMHLWDQGRR
LQIUDWRU DSyV R GHYLGR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR D SHQD GH DGYHUWrQFLD SURLELomR GH SURSDJDQGD
VXVSHQVmRGHYHQGDLPSRVLomRGHPHQVDJHPUHWLILFDGRUDVXVSHQVmRGHSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGHH
PXOWD

'LIHUHQWHPHQWHGRVPHGLFDPHQWRVTXHWHPUHJUDPHQWRSUySULRGHDFRUGRFRPD5'&Q
QmRKiQRUPDHVSHFtILFDSDUDDSURPRomRFRPHUFLDOGHFRUUHODWRVRXFRVPpWLFRVPDVH[LJHVHTXH
RVSURGXWRVHVWHMDPGHYLGDPHQWHUHJXODUL]DGRVSHUDQWHD$19,6$HTXHDSURPRomRRFRUUDHPOLQKD
FRPDVLQIRUPDo}HVUHJLVWUDGDV

Farmácia Popular

(VVH SURJUDPD FRQVLVWH QD GLVSRQLELOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV HRX FRUUHODWRV D SRSXODomR SHOR
0LQLVWpULRGD6D~GHDWUDYpVGH5HGH3UySULDFRQVWLWXtGDSRUGH)DUPiFLDV3RSXODUHVHPSDUFHULD
FRPRV(VWDGRV'LVWULWR)HGHUDOH0XQLFtSLRVRX³$TXLWHP)DUPiFLD3RSXODU´ILUPDGRSRUPHLR
GHFRQYrQLRVFRPDUHGHSULYDGDGHIDUPiFLDVHGURJDULDVUHJXODPHQWDGDSHOD3RUWDULDGR0LQLVWpULR
GD6D~GHGH&RQVROLGDomRQGHGHVHWHPEURGH ³3RUWDULDQ´ 

2REMHWLYRGR$TXLWHP)DUPiFLD3RSXODUpGLVSRQLELOL]DUjSRSXODomRSRUPHLRGDUHGHSULYDGD
GH IDUPiFLDV H GURJDULDV RV PHGLFDPHQWRV H FRUUHODWRV SUHYLDPHQWH GHILQLGRV SHOR 0LQLVWpULR GD
6D~GHHHVSHFLILFDGRVQD3RUWDULDQ

'HDFRUGRFRPD3RUWDULDGH&RQVROLGDomRQDDGHVmRGHIDUPiFLDRXGURJDULDDR³$TXLWHP
)DUPiFLD3RSXODU´GR%UDVLOVHUiDXWRUL]DGDSRUDXWRULGDGHFRPSHWHQWHGR0LQLVWpULRGD6D~GHSRU
PHLRGHSXEOLFDomRQR'28TXHFRQILJXUDUiUHODomRFRQYHQLDOUHJLGDSHOD/HLQGHGH
MXQKRGH(VVDDXWRUL]DomRGHYHVHUUHQRYDGDDQXDOPHQWHDWpRGLDGHDEULOGHFDGDDQRQRV
WHUPRVGRDUWGR$QH[R/;;9,,GHUHIHULGD3RUWDULD

1RV WHUPRV GD 3RUWDULD GH &RQVROLGDomR Q  DV IDUPiFLDV H GURJDULDV TXH QmR HIHWXDUHP D
UHQRYDomRGDDGHVmR GHDEULOGHFDGDDQR QRSUD]RHVWLSXODGRWHUmRVXVSHQVDVVXDFRQH[mRFRP
RVLVWHPDGHYHQGDVGR0LQLVWpULRGD6D~GHDWpDUHJXODUL]DomR

&DVRDDGHVmRDR³$TXLWHP)DUPiFLD3RSXODU´QmRVHMDUHQRYDGRSRUDQRVFRQVHFXWLYRVRXDV
IDUPiFLDVHGURJDULDVFRPHWDPLUUHJXODULGDGHVQDRSHUDomRGRSURJUDPDVHUiDSOLFDGDDSHQDOLGDGH
GHGHVFUHGHQFLDPHQWRHVRPHQWHSRGHUiVHUUHDOL]DGDQRYDDGHVmRDSyV VHLV PHVHVQRFDVRGD
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IDOWD GH UHQRYDomR SRU  DQRV RX  DQRV QR FDVR GH LUUHJXODULGDGH QD RSHUDomR GR SURJUDPD
7DPEpPRGHVFXPSULPHQWRGDVUHJUDVGD3RUWDULDQSRGHUiUHVXOWDUQDDSOLFDomRGHPXOWD
GHDWp GH]SRUFHQWR FDOFXODGDVREUHRPRQWDQWHGDVYHQGDVGRV~OWLPRVWUrVPHVHVQRkPELWR
GR³$TXLWHP)DUPiFLD3RSXODU´

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDTXHDGHULUDPDR³$TXL
WHP )DUPiFLD 3RSXODU´ FXPSUHP VXEVWDQFLDOPHQWH FRP DV UHJUDV H UHTXLVLWRV GD 3RUWDULD GH
&RQVROLGDomRQDGRWDQGRDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDVHXUHJXODUIXQFLRQDPHQWRSHUDQWHR
0LQLVWpULRGD6D~GH

Regulamentação do tratamento de Dados Pessoais no Brasil
$OpPGDUHJXODomRGRVHWRUIDUPDFrXWLFRpLPSRUWDQWHQRWDUTXHDVOHLVVREUHSULYDFLGDGHHSURWHomR
GHGDGRVWrPHYROXtGRQRV~OWLPRVDQRVGHPRGRDHVWDEHOHFHUUHJUDVPDLVREMHWLYDVVREUHFRPRRV
GDGRVSHVVRDLV LQIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDLQGLYtGXRV SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV

2VGLUHLWRVjLQWLPLGDGHHjYLGDSULYDGDVmRJHQHULFDPHQWHDVVHJXUDGRVSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
%UDVLOHLUD  HSHOR&yGLJR&LYLO  PDVQDDXVrQFLDGHUHJUDVPDLVHVSHFtILFDVVREUHR
WHPDDOHJLWLPLGDGHGDVSUiWLFDVHQYROYHQGRRXVRGH'DGRV3HVVRDLVIRLKLVWRULFDPHQWHDYDOLDGD
GHIRUPDFDVXtVWLFDSHORMXGLFLiULR$OpPGLVVRRXWUDVOHLVVHWRULDLVWXWHODPRWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLVQR%UDVLO HJR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW $VVLPDWp
DJRVWRGHTXDQGRIRLDSURYDGDD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HLQ³/*3'´ 
DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRXVRGH'DGRV3HVVRDLVHUDPUHJXODGDVSRUDOJXPDVQRUPDVVHWRULDLV

$/*3'TXHHQWUDUiHPYLJRUHPDJRVWRGHWURX[HXPVLVWHPDGHUHJUDVQRYRFRPUHODomRDR
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVPDLVFRPSOHWRHGHDSOLFDomRWUDQVYHUVDODIHWDQGRWRGRVRVVHWRUHVGD
HFRQRPLDHVSHFLDOPHQWHHPSUHVDVTXHWUDWDPXPJUDQGHYROXPHGHGDGRVSHVVRDLV5HIHULGDOHLWHP
FRPRREMHWLYRFULDUXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROHGRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHV
UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD DV RUJDQL]Do}HV TXH WUDWDP WDLV LQIRUPDo}HV WUD]HQGR QRYDV REULJDo}HV D
VHUHPREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD&RPDHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'DQRVVD&RPSDQKLDWHUiGH
DGDSWDUVXDVRSHUDo}HVHVHXPRGHORGHQHJyFLRVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHPUHIHULGDOHL

$ QRVVD &RPSDQKLD FROHWD XWLOL]D SURFHVVD DUPD]HQD H JHUHQFLD GDGRV SHVVRDLV GH FOLHQWHV
IXQFLRQiULRVIRUQHFHGRUHVHRXWURVWHUFHLURVQRFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRV7DLVGDGRVSHVVRDLV
SRGHPVHUSURFHVVDGRVHPGHVDFRUGRFRPDOHJLVODomRHHVWmRVXMHLWRVjLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDHP
HVSHFLDO LQYDVmR YLRODomR EORTXHLR VHTXHVWUR IXUWR URXER RX YD]DPHQWRV 2 SURFHVVDPHQWR GH
GDGRVSHVVRDLVHPGHVDFRUGRFRPDOHJLVODomRRXDDXVrQFLDGHPHGLGDVGHVHJXUDQoDWpFQLFDVH
DGPLQLVWUDWLYDVSDUDDSURWHomRGRVGDGRVSHVVRDLVSRGHPDFDUUHWDUGLYHUVDVVLWXDo}HVGHULVFRHQWUH
HODVDGHVWUXLomRHSHUGDGDGRVSHVVRDLVDOpPGDLQWHUUXSomRGDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLD
SRGHQGR DIHWDU GLUHWDPHQWH DV WUDQVDo}HV GH FOLHQWHV UHODFLRQDPHQWR FRP SDUFHLURV FRPHUFLDLV
IXQFLRQiULRVHWF$GHPDLVDQRVVD&RPSDQKLDGHYHREVHUYDURVUHTXLVLWRVGHVHJXUDQoDSUHYLVWRVQD
OHJLVODomRDSOLFiYHOGHSURWHomRGHGDGRVGHPRGRDJDUDQWLUFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLV
HPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFRFRPRLQGLVSRQLELOLGDGHGRVHUYLoRRXDFHVVRRXXVRQmRDXWRUL]DGR
GHGDGRVSHVVRDLV

$WXDOPHQWHRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOpUHJXODGRSRUXPDOHJLVODomRFRPSOH[DHDV
DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV WHP VH PRVWUDGR FDGD YH] PDLV VHQVtYHLV H DWXDQWHV HP TXHVW}HV
UHODFLRQDGDVjSULYDFLGDGHHGDGRVSHVVRDLV

(YHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOjSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomRHRXWUDVUHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSRGHP
UHVXOWDU HP LQGHQL]Do}HV H QD SHUGD GD FRQILDQoD GH FOLHQWHV QD VHJXUDQoD GRV VHUYLoRV DIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHDVUHFHLWDV
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$&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVHPFXPSULUD/*3'GHYLGRjTXDQWLGDGHHFRPSOH[LGDGH
GDVQRYDVREULJDo}HVTXHVHUmRLQWURGX]LGDVEHPFRPRGHYLGRjIDOWDGHUHJXODPHQWDomRFODUDRX
DXVrQFLDGHVHJXUDQoDMXUtGLFD7HQGRHPYLVWDRODUJRYROXPHGHGDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVDQRVVD
&RPSDQKLD SRGH VHU DOYR GH VDQo}HV FDVR QmR FRQVLJD GHPRQVWUDU FRQIRUPLGDGH FRP D /*3' H
RXWUDV OHLV DSOLFiYHLV VXMHLWDQGRVH D SHUGDV ILQDQFHLUDV H GH UHSXWDomR R TXH SRGH DIHWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV(PFDVRGHLQIUDo}HVjVQRUPDVGD/*3'DQRVVD
&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOjVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV D DGYHUWrQFLD
FRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV E PXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGD
HPSUHVDRXGRJUXSROLPLWDGDQRWRWDOD5PLOK}HVSRULQIUDomR F SXEOLFLWDomRGDLQIUDomR
DSyV GHYLGDPHQWH DSXUDGD H FRQILUPDGD D VXD RFRUUrQFLD G  EORTXHLR GRV GDGRV SHVVRDLV
FRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomRDWpDVXDUHJXODUL]DomR H HOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHV
jLQIUDomR I VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHOR
SHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGH
WUDWDPHQWR SHOR FRQWURODGRU HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD J  VXVSHQVmR GR H[HUFtFLR GD DWLYLGDGH GH
WUDWDPHQWR GRV GDGRV SHVVRDLV D TXH VH UHIHUH D LQIUDomR SHOR SHUtRGR Pi[LPR GH  VHLV  PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD K SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGH
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRVHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD


E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GHRXWUDVSUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH DDGHVmRD SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

$DWLYLGDGHGHFRPHUFLDOL]DomRGHIiUPDFRVQmRJHUDLPSDFWRVDPELHQWDLVVLJQLILFDWLYRVEHPFRPR
TXH HP UHJUD QmR HVWi VXMHLWD D FRQWUROH HVSHFtILFR GDV DXWRULGDGHV DPELHQWDLV XPD YH] TXH R
PDQXVHLRHDDUPD]HQDJHPGHQRVVRVSURGXWRVQmRDIHWDPGHIRUPDGLUHWDRPHLRDPELHQWH

$GLFLRQDOPHQWH QmR JHUDPRV UHVtGXRV VyOLGRV RX HIOXHQWHV OtTXLGRV SHULJRVRV TXH QHFHVVLWHP GH
JHUHQFLDPHQWRHVSHFLDOEHPFRPRQmRUHDOL]DPRVTXDLVTXHUDWLYLGDGHVGHGLVSRVLomRILQDO GHVFDUWH 
GRVUHIHULGRVSURGXWRVLQFOXLQGRRVYHQFLGRVFRPSUREOHPDVGHIDEULFDomRHQWUHRXWURV

(QWUHWDQWRpLPSRUWDQWHRHQGHUHoDPHQWRGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVUHVtGXRVVyOLGRVGHVD~GH2
JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGR GRV UHVtGXRV VyOLGRV JHUDGRV SHOD &RPSDQKLD GHYH
REHGHFHUjVSUHYLV}HVGD/HL)HGHUDOQHGD5HVROXomR$19,6$5'&QD
TXDODSOLFDVHDWRGRVRVJHUDGRUHVGHUHVtGXRVGHVHUYLoRVGHVD~GHLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGR
DVGURJDULDVHIDUPiFLDVGLVWULEXLGRUHVGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVLPSRUWDGRUHVGLVWULEXLGRUHV

2 UHVSRQViYHO SHOD JHUDomR GH UHVtGXRV VyOLGRV p WDPEpP UHVSRQViYHO SHOD VXD VHJUHJDomR
DUPD]HQDPHQWR WUDQVSRUWH H GHVWLQDomR ILQDO DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGD SRGHQGR VHU REULJDGR D
UHSDUDURVGDQRVDPELHQWDLVGHFRUUHQWHVGDPiJHVWmRGRVUHVtGXRVVyOLGRV

3RUWDQWRDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGHUHVtGXRVSRGHFDXVDUGDQRVDRPHLRDPELHQWHjYLGDHVD~GHGD
SRSXODomR H FRQVHTXHQWHPHQWH HQVHMDU D DSOLFDomR GH VDQo}HV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD H SHQDO
DOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHSHODUHSDUDomRGRGDQRFDXVDGRQDHVIHUDFtYHOFRQIRUPHLQGLFDGRDEDL[R

(POLQKDVJHUDLVWRGRVRVSURGXWRVVXMHLWRVDGHVFDUWHVmRGHYROYLGRVDRVVHXVUHVSHFWLYRVIDEULFDQWHV
RX HQFDPLQKDGRV D HPSUHVDV GHYLGDPHQWH OLFHQFLDGDV SRU yUJmRV DPELHQWDLV H DXWRUL]DGDV SHOD
$19,6$SDUDDUHDOL]DomRGHSURFHGLPHQWRGHGHVFDUWH1RHQWDQWRDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUD
FRQVHFXomR GH TXDOTXHU GDV IDVHV GRJHUHQFLDPHQWR GH UHVtGXRVVyOLGRV D H[HPSOR GD GHVWLQDomR
ILQDO DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGD QmR H[LPH D UHVSRQVDELOLGDGH GD FRQWUDWDQWH SRU HYHQWXDLV GDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRVSHODFRQWUDWDGD
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'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRDPELHQWDOEUDVLOHLUDRSURSULHWiULRHRXSRVVXLGRUGHEHPLPyYHOTXHVH
HQFRQWUH HP iUHD FRP FRQWDPLQDomR DPELHQWDO SRGHUi LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHU VLGR RX QmR R
HIHWLYRFDXVDGRUVHUUHVSRQVDELOL]DGRHFRPSHOLGRDUHDOL]DUDUHPHGLDomRHUHFXSHUDomRGRVGDQRV
DVVRFLDGRVWDQWRSRUyUJmRVDPELHQWDLVTXDQWRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR

6mRFRQVLGHUDGDViUHDVFRQWDPLQDGDVDTXHODVHPTXHFRPSURYDGDPHQWHKRXYHSROXLomRRFDVLRQDGD
SHOD GLVSRVLomR DF~PXOR DUPD]HQDPHQWR RX LQILOWUDomR GH VXEVWkQFLDV RX UHVtGXRV LPSOLFDQGR
LPSDFWRVQHJDWLYRVVREUHRVEHQVDSURWHJHU

9DOHGHVWDFDUTXHDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOUHODFLRQDGDjUHPHGLDomRGDFRQWDPLQDomRGR
VRORHGDViJXDVVXEWHUUkQHDVpREMHWLYDHVROLGiULDDOpPGHVHUFRQVLGHUDGDFRPRXPDREULJDomR
propter rem {QXVTXHDFRPSDQKDRLPyYHO 

$ OHJLVODomR DPELHQWDO SUHYr D LPSRVLomR GH VDQo}HV SHQDLV H DGPLQLVWUDWLYDV D SHVVRDV ItVLFDV H
MXUtGLFDVFRQVLGHUDGDVLQIUDWRUDVSDUDRVILQVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOLQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomR
GH UHSDUDU RV GDQRV DPELHQWDLV FDXVDGRV UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO  $ GHSHQGHU GD PRGDOLGDGH GH
UHVSRQVDELOL]DomR DGPLQLVWUDWLYD FLYLO H FULPLQDO  FRQIRUPHH[SRVWR DEDL[R D QRVVD &RPSDQKLD
SRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVDPELHQWDLV

(PYLVWDGRDFLPDH[SRVWRQmRLQFRUUHPRVHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO $FUHGLWDPRV FXPSULU LQWHJUDOPHQWH FRP WRGDV DV GLVSRVLo}HV GH OHLV H UHJXODPHQWRV
DPELHQWDLVDWXDOPHQWHDSOLFiYHLVjVQRVVDVDWLYLGDGHV1RHQWDQWRQRVVDLQFDSDFLGDGHGHFXPSULU
FRPTXDLVTXHUGHVVDVGLVSRVLo}HVSRGHUiVXMHLWDUQRVjLPSRVLomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXH
SRGHPFKHJDUDPXOWDVGHYDORUVLJQLILFDWLYRDOpPGHVDQo}HVFULPLQDLVHGDREULJDomRGHUHSDUDUR
PHLRDPELHQWHHLQGHQL]DUWHUFHLURVHYHQWXDOPHQWHOHVDGRVSRUQRVVDVDWLYLGDGHV

Responsabilidade Administrativa

1R TXH VH UHIHUH j UHVSRQVDELOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD SUHYLVWD JHQHULFDPHQWH SHOD /HL )HGHUDO Q
HUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQDWRGDDomRRXRPLVVmRTXHYLROH
DVUHJUDVMXUtGLFDVGHXVRJR]RSURPRomRSURWHomRHUHFXSHUDomRGRPHLRDPELHQWHpFRQVLGHUDGD
LQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO

$UHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHFRUUHGHXPDDomRRXRPLVVmRGRDJHQWHTXHLPSRUWHQDYLRODomR
GH TXDOTXHU QRUPD GH SUHVHUYDomR SURWHomR RX UHJXODPHQWDomR GR PHLR DPELHQWH H WDO FRPR D
UHVSRQVDELOLGDGHSHQDOGHSHQGHGDYHULILFDomRGHFXOSDRXGRORSDUDVXDFDUDFWHUL]DomRQRVWHUPRV
GDUHFHQWHMXULVSUXGrQFLDGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoD

$V VDQo}HV DSOLFiYHLV jV SHVVRDV ItVLFDV RX MXUtGLFDV SHOR FRPHWLPHQWR GH HYHQWXDO LQIUDomR
DGPLQLVWUDWLYDSRGHPLQFOXLUDGYHUWrQFLDPXOWDVGHDWp5 FLQTXHQWDPLOK}HV TXH
SRGHPVHUGXSOLFDGDVRXWULSOLFDGDVHPFDVRGHUHLQFLGrQFLDLQXWLOL]DomRGRSURGXWRVXVSHQVmRGH
YHQGDHIDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGHGHPROLomRGHREUDVXVSHQVmRSDUFLDO
RXWRWDOGHDWLYLGDGHVDOpPGDVVDQo}HVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRTXHHQYROYHPDVXVSHQVmRGHUHJLVWUR
OLFHQoDRXDXWRUL]DomRSHUGDRXVXVSHQVmRGHEHQHItFLRVILVFDLVHFDQFHODPHQWRRXLQWHUUXSomRGH
SDUWLFLSDomRHPOLQKDVGHFUpGLWRFRQFHGLGDVSRUEDQFRVHVWDWDLVDOpPGHSURLELomRGHVHUFRQWUDWDGR
SRUHQWHVS~EOLFRV

Responsabilidade Civil

1DHVIHUDFLYLOOHJLVODomRDPELHQWDOGHOLQHDGDSHOD/HL)HGHUDOQ 3ROtWLFD1DFLRQDOGR
0HLR$PELHQWH pREMHWLYDRXVHMDLQGHSHQGHGDH[LVWrQFLDGHFXOSDEDVWDQGRDFRPSURYDomRGR
GDQRHGRQH[RGHFDXVDOLGDGHHQWUHHVVHHDDWLYLGDGHGHVHQYROYLGDSHODFRPSDQKLDSDUDTXHVHMD
FRQILJXUDGDDREULJDomRGHUHSDUDomRDPELHQWDO
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$OpPGLVVRDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRUGDQRVDRPHLRDPELHQWHSRGHUiDOFDQoDUWDQWRRSROXLGRU
GLUHWRFRPRRSROXLGRULQGLUHWRGHPRGRTXHRVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSRUWHUFHLURVTXHDQRVVD
&RPSDQKLDYHQKDDFRQWUDWDUSRGHUmRGDUHQVHMRjVXDREULJDomRGHUHSDUiORVFRPRSRUH[HPSOR
DV DWLYLGDGHV GHVHPSHQKDGDV UHODFLRQDGDV D GHVWLQDomR ILQDO GH UHVtGXRV VyOLGRV DLQGD TXH SRU
WHUFHLURVFRQWUDWDGRV

$GLFLRQDOPHQWHDOHJLVODomRDPELHQWDOSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHGHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGH
MXUtGLFDUHODWLYDPHQWHDRFRQWURODGRUVHPSUHTXHHVWDIRUREVWiFXORDRUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RV
FDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH

3RUVHUDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOREMHWLYDHVROLGiULDDFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDSUHVWDU
TXDOTXHU VHUYLoR QDV XQLGDGHV GD QRVVD &RPSDQKLD FRPR SRU H[HPSOR D FROHWD R WUDQVSRUWH H
GHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVQmRLVHQWDPDQRVVD&RPSDQKLDGHUHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRV
DPELHQWDLV FDXVDGRV FDVR RV WHUFHLURV FRQWUDWDGRV QmR GHVHPSHQKHP VXDV DWLYLGDGHV HP
FRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV

Responsabilidade Criminal

1DHVIHUDFULPLQDOD/HL)HGHUDOQ /HLGH&ULPHV$PELHQWDLV VXMHLWDDRVVHXVHIHLWRV
TXDOTXHU SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD TXH FRQFRUUHU SDUD D SUiWLFD GH FHUWDV FRQGXWDV FRQVLGHUDGDV
OHVLYDVDRPHLRDPELHQWHVHQGRQHFHVViULDDFRPSURYDomRGHGROR LQWHQomR RXFXOSD QHJOLJrQFLD
LPSUXGrQFLDRXLPSHUtFLD 

$ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D UHVSRQVDELOLGDGH GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV
FRDXWRUDV RX SDUWtFLSHV UHVXOWDQGR QD H[WHQVmR GD UHVSRQVDELOLGDGH GH WDLV DWRV DRV PHPEURV GDV
SHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDP
HYLWDURVSUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV

$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr HP VHX DUWLJR  D SRVVLELOLGDGH GH
GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD FDVR KDMD REVWiFXORV DR UHVVDUFLPHQWR GH SUHMXt]RV
FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH 1HVVD VLWXDomR RV VyFLRV SDVVDP D VHU SHVVRDOPHQWH
UHVSRQViYHLVSHODUHSDUDomRGRGDQRDRPHLRDPELHQWH

(PUHODomRjVSHVVRDVMXUtGLFDVD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVGHIRUPD
LVRODGDFXPXODWLYDRXDOWHUQDWLYD L PXOWD LL UHVWULWLYDVGHGLUHLWRV WDLVFRPRVXVSHQVmRSDUFLDO
RX WRWDO GH DWLYLGDGHV LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX DWLYLGDGH SURLELomR GH
FRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFREHPFRPRGHOHREWHUVXEVtGLRVVXEYHQo}HVRXGRDo}HV HRX LLL 
SUHVWDomR GH VHUYLoRV j FRPXQLGDGH WDLV FRPR FXVWHLR GH SURJUDPDV H GH SURMHWRV DPELHQWDLV
H[HFXomR GH REUDV GH UHFXSHUDomR GH iUHDV GHJUDGDGDV PDQXWHQomR GH HVSDoRV S~EOLFRV H
FRQWULEXLo}HVDHQWLGDGHVDPELHQWDLVRXFXOWXUDLVS~EOLFDV 

3RU ILP HP UD]mR GH SHFXOLDULGDGHV GDV OHJLVODo}HV DPELHQWDLV ORFDLV HVWDPRV VXMHLWRV DR
OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO GH QRVVDV DWLYLGDGHV HP DOJXQV PXQLFtSLRV RQGH DWXDPRV 1HVVHV FDVRV
EXVFDPRVREWHUHPDQWHUYiOLGDVDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVQHFHVViULDVjQRVVDRSHUDomR

$ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH SUHYr R OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SHOR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWHGHPRGRTXHDFRQFHSomRFRQVWUXomRLQVWDODomRDPSOLDomRHRUHJXODUIXQFLRQDPHQWR
GH TXDLVTXHU DWLYLGDGHV FRQVLGHUDGDV FRPR HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV XWLOL]DGRUDV GH
UHFXUVRVQDWXUDLVRXTXHGHTXDOTXHUIRUPDFDXVHPGHJUDGDomRGRPHLRDPELHQWHVHPSUHMXt]RGH
RXWUDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVOHJDOPHQWHH[LJtYHLV

$DXVrQFLDGHOLFHQoDDPELHQWDORXDRSHUDomRHPGHVDFRUGRFRPDVOLFHQoDVDPELHQWDLVHPLWLGDV
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LQGHSHQGHQWHPHQWH GH D DWLYLGDGH HVWDU FDXVDQGR GDQRV HIHWLYRV DR PHLR DPELHQWH FDUDFWHUL]D D
SUiWLFD GH FULPH DPELHQWDO H VXMHLWD R LQIUDWRU D VDQo}HV FULPLQDLV H DGPLQLVWUDWLYDV DOpP GD
REULJDomRGHUHFXSHUDUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH1RkPELWRDGPLQLVWUDWLYRDOpP
GD VDQo}HV GHVFULWDV QR LWHP DFLPD DV PXOWDV QR kPELWR IHGHUDO SRGHP FKHJDU D 5 PLOK}HV
DSOLFiYHLVHPGREURRXQRVHXWULSORHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD 

1mRDGHULPRVDQHQKXPDQRUPDGHFRQGXWDHVSHFtILFDRXSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVUHODWLYRVjSURWHomR
DPELHQWDO


F
GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGHUR\DOWLHV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

(P  GH PDUoR GH  pUDPRV WLWXODUHV GRV SHGLGRV GH UHJLVWUR GH PDUFD H GDV PDUFDV
³'52*$5,$6 7$02,2´ ³5('( '( '52*$5,$6 7$02,2´ ³'52*$60,/´
³'52*$60,/ (0 &$6$´ ³)$50$/,)(´ ³&6%´ ³' 9$5(-2 )$50$´ H
³'52*$5,$ 526È5,2´ $GLFLRQDOPHQWH HP  GH MXOKR GH  FHOHEUDPRV &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWR QR TXDO QRVVD DFLRQLVWD 3URIDUPD 'LVWULEXLGRUD GH 3URGXWRV )DUPDFrXWLFRV 6$
OLFHQFLRXDVPDUFDV³%(0%È6,&2´³*21875,´H³1´TXHMiHUDPXWLOL]DGDVSRUQRVVD
&RPSDQKLD±SRUXPSUD]RGH GH] DQRVRXDWpTXHDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDVPDUFDVVHMD
WUDQVIHULGDGHIRUPDGHILQLWLYDSDUDDQRVVD&RPSDQKLDRTXHRFRUUHUSULPHLUR$LQGDQRkPELWRGR
&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRD3URIDUPDVHFRPSURPHWHXDQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGDFHOHEUDomR
GR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRDIRUPDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGHILQLWLYDGDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDV
PDUFDVSDUDDQRVVD&RPSDQKLDDWtWXORJUDWXLWR

$VPDUFDVPHQFLRQDGDVDFLPDHVWmRUHJLVWUDGDVRXVmRREMHWRGHSHGLGRGHUHJLVWURSHUDQWHR,13,
HPGLIHUHQWHVFODVVHVGHVHUYLoRVHSURGXWRVQDVIRUPDVPLVWDVQRPLQDWLYDVHILJXUDWLYDVUHODWLYDV
jV QRVVDV DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV D FDGD XPD GDV UHIHULGDV PDUFDV FRPR SRU H[HPSOR L 
PHGLFDPHQWRV SDUD PHGLFLQD KXPDQD LL  SURGXWRV +% LLL  VHUYLoRV DX[LOLDUHV DR FRPpUFLR GH
PHUFDGRULDV LY FRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGHYDFLQDV Y VHUYLoRVGHFRPXQLFDomRSXEOLFLGDGH
HSURSDJDQGDH YL VHUYLoRVGHDQiOLVHHSURFHVVDPHQWRGHGDGRV

$GLFLRQDOPHQWHOLFHQFLDPRVRXVRGHGHWHUPLQDGRVVRIWZDUHVQHFHVViULRVSDUDDFRQGXomRGHQRVVDV
DWLYLGDGHVGHQWUHRVTXDLVRVPDLVUHOHYDQWHVHVWmRVmR6$3&2*126+\SHULRQ,7(&3RZHU%,
64/GDWDZDUHKRXVHH0DVWHU6DI

1RVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQFHVV}HVRXIUDQTXLDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVGLUHLWRVGH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHQRVVDWLWXODULGDGHYHULWHPH E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD






&ULDGDHP

&ULDGDHP

&ULDGDHP

&ULDGDHP
&ULDGDHP

&ULDGDHP

&ULDGDHP

&ULDGDHP

&ULDGDHP
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
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7.8 - Políticas Socioambientais

±3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV


1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH DWXDOPHQWH QmR SRVVXtPRV UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGH HRX
SROtWLFDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOXPDYH]TXHDFRPHUFLDOL]DomRGHQRVVRV3URGXWRVQmR
JHUD LPSDFWRV DPELHQWDLV VLJQLILFDWLYRV (QWUHWDQWR R *UXSR 3URIDUPD SRVVXL XP ,QVWLWXWR GH
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOTXHUHDOL]DGLYHUVDVDo}HVYROWDGDVSDUDRS~EOLFRLQIDQWLOHPYXOQHUDELOLGDGH
VRFLDO(PR,QVWLWXWRILUPRXSDUFHULDH[FOXVLYDQRVHWRUGHYDUHMRIDUPDFRPR81,&()
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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8.1 - Negócios Extraordinários

±$TXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXH
QmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGHQRVVD&RPSDQKLDQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
HQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD


1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD IRUPD GH FRQGXomR GRV
QHJyFLRVGHQRVVD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
±&RQWUDWRVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWUDQKRVjVVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRIRUDPFHOHEUDGRVFRQWUDWRVUHOHYDQWHVSRUQRVVD&RPSDQKLD
RX SHODV FRQWURODGDV GH QRVVD &RPSDQKLD TXH QmR VHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP VXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGR
$WLYR

5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH
1&/  

7LSRGH
$WLYR

0DUFDV


'XUDomR
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HV DR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 3URSULHGDGH
,QWHOHWFXDO ³,13,´ 

(PGHVHWHPEURGHIRLLQVWDODGRSHUDQWHR,13,
R3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYRQTXHUHTXHUD
QXOLGDGH GR UHJLVWUR GD PDUFD ³1 ´ UHJLVWUDGR QD

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV
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(PFDVRGHGHFODUDomRGHQXOLGDGHGRUHJLVWURGD
PDUFD1UHJLVWUDGDQDFODVVHSHOR,13,
D QRVVD &RPSDQKLD SHUGHUi R GLUHLWR GH XVR
H[FOXVLYDPHQWHTXDQWRjPDUFDQDFODVVHQmR
DIHWDQGR RV GHPDLV SURGXWRV GD PDUFD 1 
UHJLVWUDGRV HP RXWUDV FODVVHV &RQWXGR
SRGHUHPRV UHFRUUHU j HVIHUD MXGLFLDO SDUD WHQWDU
UHYHUDGHFLVmRGR,13,VHIRURFDVR

1HVVH FHQiULR QmR SRGHUHPRV XWLOL]DU D PDUFD
³1´DSHQDVSDUDRVSURGXWRVUHJLVWUDGRVQD
FODVVHVHQGRTXHWHUHPRVTXHFRPHUFLDOL]DU
WDLVSURGXWRVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDVGRQRVVR
*UXSR H[LVWHQWHVRXTXHYLHUHPDVHUFULDGDVQR
IXWXUR  1mR p SRVVtYHO TXDQWLILFDU RV LPSDFWRV
GHVWDKLSyWHVH



&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV


$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDEFDQRVVD&RPSDQKLDSRVVXLRXWURVDWLYRVLQWDQJtYHLV PDUFDV UHOHYDQWHVSDUDVXDDWXDomRTXHDWXDOPHQWH
HVWmRVREWLWXODULGDGHGHVXDDFLRQLVWD3URIDUPD'LVWULEXLGRUDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV6$ ³3URIDUPD´ TXHIRUDPOLFHQFLDGDVjQRVVD&RPSDQKLD
SRUPHLRGH&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRFHOHEUDGRHQWUHDQRVVD&RPSDQKLDHD3URIDUPDHPGHMXOKRGHSRUXPSUD]RGH GH] DQRVFRQWDGR
DSDUWLUGDGDWDGHVXDDVVLQDWXUDRXDWpTXHDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDVPDUFDVVHMDWUDQVIHULGDGHIRUPDGHILQLWLYDSDUDDQRVVD&RPSDQKLDRTXH
RFRUUHUSULPHLUR$LQGDQRkPELWRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRD3URIDUPDVHFRPSURPHWHXDQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGDFHOHEUDomRGR&RQWUDWR
GH)RUQHFLPHQWRDIRUPDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGHILQLWLYDGDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDVPDUFDVSDUDDQRVVD&RPSDQKLDDWtWXORJUDWXLWR3DUDPDLV
LQIRUPDo}HV VREUH DV PDUFDV DWXDOPHQWH OLFHQFLDGDV SHOD 3URIDUPD YLGH LWHP F GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R
&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD




0DUFDV

0DUFDV

5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH
1&/  

5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH
1&/  





&ODVVH 1&/    3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R
UHIHULGR SURFHVVR YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

3HGLGRGH
5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH
1&/  

3HGLGRGH
5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH
1&/  

5HJLVWURQ
SDUD
DPDUFD³1´
0LVWDQD&ODVVH

0DUFDV

0DUFDV

0DUFDV

2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
3HGLGR
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
GHIHULGRHP FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QD QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
53,
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU

2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH

3HGLGR
GHIHULGRHP
QD
53,
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
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UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
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HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
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DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
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LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
2V UHJLVWURV GH PDUFD Mi FRQFHGLGRV SRGHP VHU
FRQWHVWDGRVFRPRSRUH[HPSORDWUDYpVGHSURFHVVRVGH
QXOLGDGHQDKLSyWHVHGHXPUHJLVWURWHUVLGRFRQFHGLGR
HPGHVDFRUGRFRPD/HLRXDLQGDDWUDYpVGH
UHTXHULPHQWRV GH FDGXFLGDGH SDUFLDO RX WRWDO QD
KLSyWHVHGDPDUFDQmRHVWDUVHQGRXWLOL]DGDWDOHTXDO
FRQFHGLGDHSDUDDVVLQDODUWRGRVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
FRQWLGRVQRFHUWLILFDGRGHUHJLVWUR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD VHMDPRV WLWXODUHV GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH
QRVVDV PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV
QmRYHQKDPDDOHJDUTXHHVWDPRVYLRODQGRVHXVGLUHLWRV
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H HYHQWXDOPHQWH REWHQKDP
DOJXPDYLWyULD$PDQXWHQomRGRVUHJLVWURVGHPDUFDV
p UHDOL]DGD DWUDYpV GR SDJDPHQWR SHULyGLFR GH
UHWULEXLo}HVDR,13,2SDJDPHQWRGDVGHYLGDVWD[DVp
LPSUHVFLQGtYHOSDUDHYLWDUDH[WLQomRGRVUHJLVWURVHD
FRQVHTXHQWHFHVVDomRGRVGLUHLWRVGRWLWXODU
$ SHUGD GRV GLUHLWRV UHODWLYRV D WDLV DWLYRV HVWi
UHODFLRQDGDj L IDOWDGHSDJDPHQWRGDPDQXWHQomRGR
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1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRVHQGRFHUWR
FRQWXGRTXHFRPDSHUGDGRQRPHGHGRPtQLR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWR$SHUGDGRV
GLUHLWRV VREUH DV PDUFDV LPSOLFD D
LPSRVVLELOLGDGH GH LPSHGLU WHUFHLURV GH XWLOL]DU
PDUFDV LGrQWLFDV RX VHPHOKDQWHVSDUD DVVLQDODU
LQFOXVLYH VHUYLoRV RX SURGXWRV FRQFRUUHQWHV
XPDYH]TXHRWLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGH
XVR H[FOXVLYR VREUH R VLQDO ([LVWH DLQGD D
SRVVLELOLGDGH GH R WLWXODU VRIUHU GHPDQGDV
MXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
HP FDVR GH YLRODomR GH GLUHLWRV GH WHUFHLURV
SRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGHGHXWLOL]DUDV
PDUFDVQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHV
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GRPtQLR LL  FRQVWDWDomR QR DWR GR UHJLVWUR RX
SRVWHULRUPHQWH GD XWLOL]DomR GH &13- &3) UD]mR
VRFLDO RX QRPH IDOVR LQYiOLGR LQFRUUHWR RX
GHVDWXDOL]DGR LLL QmRDWHQGLPHQWRHPWHPSRKiELOGD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRV LY SRURUGHPMXGLFLDOH
Y SRUH[SUHVVDVROLFLWDomRGRUHTXHUHQWHGRUHJLVWURGR
GRPtQLR
$ SHUGD GRV GLUHLWRV UHODWLYRV D WDLV DWLYRV HVWi
UHODFLRQDGDj L IDOWDGHSDJDPHQWRGDPDQXWHQomRGR
GRPtQLR LL  FRQVWDWDomR QR DWR GR UHJLVWUR RX
SRVWHULRUPHQWH GD XWLOL]DomR GH &13- &3) UD]mR
VRFLDO RX QRPH IDOVR LQYiOLGR LQFRUUHWR RX
GHVDWXDOL]DGR LLL QmRDWHQGLPHQWRHPWHPSRKiELOGD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRV LY SRURUGHPMXGLFLDOH
Y SRUH[SUHVVDVROLFLWDomRGRUHTXHUHQWHGRUHJLVWURGR
GRPtQLR
$ SHUGD GRV GLUHLWRV UHODWLYRV D WDLV DWLYRV HVWi
UHODFLRQDGDj L IDOWDGHSDJDPHQWRGDPDQXWHQomRGR
GRPtQLR LL  FRQVWDWDomR QR DWR GR UHJLVWUR RX
SRVWHULRUPHQWH GD XWLOL]DomR GH &13- &3) UD]mR
VRFLDO RX QRPH IDOVR LQYiOLGR LQFRUUHWR RX
GHVDWXDOL]DGR LLL QmRDWHQGLPHQWRHPWHPSRKiELOGD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRV LY SRURUGHPMXGLFLDOH
Y SRUH[SUHVVDVROLFLWDomRGRUHTXHUHQWHGRUHJLVWURGR
GRPtQLR
$ SHUGD GRV GLUHLWRV UHODWLYRV D WDLV DWLYRV HVWi
UHODFLRQDGDj L IDOWDGHSDJDPHQWRGDPDQXWHQomRGR
GRPtQLR LL  FRQVWDWDomR QR DWR GR UHJLVWUR RX
SRVWHULRUPHQWH GD XWLOL]DomR GH &13- &3) UD]mR
VRFLDO RX QRPH IDOVR LQYiOLGR LQFRUUHWR RX
GHVDWXDOL]DGR LLL QmRDWHQGLPHQWRHPWHPSRKiELOGD
DSUHVHQWDomRGHGRFXPHQWRV LY SRURUGHPMXGLFLDOH
Y SRUH[SUHVVDVROLFLWDomRGRUHTXHUHQWHGRUHJLVWURGR
GRPtQLR
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PÁGINA: 130 de 346

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRVHQGRFHUWR
FRQWXGRTXHFRPDSHUGDGRQRPHGHGRPtQLR
HVWH SRGHUi VHU UHJLVWUDGR SRU WHUFHLURV $
GXUDomR GR UHJLVWUR GHSHQGH GR SHUtRGR
HVFROKLGRHSRGHUiVHUUHQRYDGDDRILQDOGHFDGD
SHUtRGR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRVHQGRFHUWR
FRQWXGRTXHFRPDSHUGDGRQRPHGHGRPtQLR
HVWH SRGHUi VHU UHJLVWUDGR SRU WHUFHLURV $
GXUDomR GR UHJLVWUR GHSHQGH GR SHUtRGR
HVFROKLGRHSRGHUiVHUUHQRYDGDDRILQDOGHFDGD
SHUtRGR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRVHQGRFHUWR
FRQWXGRTXHFRPDSHUGDGRQRPHGHGRPtQLR
HVWH SRGHUi VHU UHJLVWUDGR SRU WHUFHLURV $
GXUDomR GR UHJLVWUR GHSHQGH GR SHUtRGR
HVFROKLGRHSRGHUiVHUUHQRYDGDDRILQDOGHFDGD
SHUtRGR

HVWH SRGHUi VHU UHJLVWUDGR SRU WHUFHLURV $
GXUDomR GR UHJLVWUR GHSHQGH GR SHUtRGR
HVFROKLGRHSRGHUiVHUUHQRYDGDDRILQDOGHFDGD
SHUtRGR

RJ

Brasil

Brasil

FILIAL 34 - MADUREIRA SHOPPING

Brasil

Brasil

FILIAL 41 - ILHA GOV. PLAZA SHOPPING

Brasil

FILIAL 31 - NORTE SHOPPING 1º PISO DML

FILIAL 32 - V. ISABEL SHOPPING IGUATEMI

FILIAL 40 - BOTAFOGO VOLUNTÁRIOS

Brasil

FILIAL 30 - SHOPPING NOVA AMERICA 1º PISO

Brasil

Brasil

FILIAL 29 - BARRA SHOP. DOWNTOWN

FILIAL 38 - VISCONDE DE PIRAJÁ 72

RJ

Brasil

FILIAL 27 - CENTO RIO BRANCO 20

Brasil

Brasil

FILIAL 24 - DUQUE DE CAXIAS W. LUIZ (antiga 21)

Brasil

RJ

Brasil

FILIAL 36 - COPACABANA PAULA FREITAS

RJ

Brasil

FILIAL 22 - GEREMÁRIO DANTAS

FILIAL 23 - RIO SUL DML

FILIAL 37 - V. PENHA CARIOCA SHOPPING

RJ

Brasil

FILIAL 20 - GUANABARA TIJUCA

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Brasil
Brasil

FILIAL 18 - POSTO PAU FERRO

FILIAL 19 - ENG. DE DENTRO WALL MART

RJ

RJ

RJ

RJ

Brasil

FILIAL 13 - MEIER D. CRUZ 210

RJ

RJ

Brasil

Brasil

FILIAL 12 - GAVEA

FILIAL 17 - IPANEMA

Brasil

FILIAL 11 - BARRA SHOPPING - DML

RJ

Brasil

Brasil

FILIAL 63 - TAQUARA N. CARD. 1141

RJ

RJ

Brasil

Brasil

FILIAL 07 - BANGU

FILIAL 14 - CAMPO GRANDE PARK SHOP

Brasil

FILIAL 02 - TIJUCA MARIZ E BARROS

RJ

FILIAL 15 - IPANEMA VISC. PIR. 192

Brasil

FILIAL 04 - CAMPO GRANDE WEST SHOP

RJ

RJ

Brasil
Brasil

FILIAL 01 - SHOP NOVA IGUACU

FILIAL 03 - CENTRO PRES. VARGAS 633

RJ

Brasil

FILIAL 06 - IRAJA

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Nova Iguaçu

Rio de Janeiro

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: 131 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 81 - CAMPO GRANDE POSTO

FILIAL 84 - VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA

Brasil

FILIAL 60 - CENTRO SAO JOSE

FILIAL 80 - CINELANDIA

Brasil

FILIAL 58 - BARRA DA TIJUCA GUANABARA

Brasil

Brasil

FILIAL 54 - BOTAFOGO - NELSON MANDELA

FILIAL 77 - RECREIO TERRENO

Brasil

FILIAL 52 - COPACABANA NS 1352

Brasil

Brasil

FILIAL 49 - NORTE SHOPPING II DML

Brasil

Brasil

FILIAL 48 - LARGO DO MACHADO R. CATETE 314

FILIAL 68 - CAXIAS AV BRIG LIMA E SILVA

Brasil

FILIAL 46 - SHOPPING NOVA AMERICA DML

FILIAL 64 - RECREIO VIME

Brasil
Brasil

FILIAL 43 - BARRA GOLDEN GREEN

Brasil

FILIAL 42 - CAXIAS II

FILIAL 44 - LEBLON ATAUFO 1060

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 45 - BARRA RIO DESIGN

FILIAL 65 - SHOPPING RIO SUL FML

FILIAL 66 - BARRA SHOPPING FML

FILIAL 67 - NORTE SHOPPING FML

FILIAL 71 - SHOPPING TIJUCA

FILIAL 72 - LEBLON ALM GUILHEM FML

FILIAL 78 - S. CONRADO FASHION MALL

FILIAL 162 - ANGRA

FILIAL 1 - 312 NORTE BL E LJ 13

FILIAL 2 - 102 SUL BL C LJ 5

Brasil

FILIAL 95 - SHOPPING METROPOLITANO

FILIAL 09 - CASASHOPPING

Brasil
Brasil

FILIAL 85 - BOTAFOGO PRAIA SHOPPING

FILIAL 94 - ATAULFO DE PAIVA

498
DF

DF

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

UF de localização

Brasília

Brasília

Angra dos Reis

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Duque de Caxias

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

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: 132 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

DF
DF

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 4 - PIER 21

FILIAL 5 - 314 NORTE BL A LJ 11

FILIAL 6 - C12 LT 3 TAGUATINGA

FILIAL 9 - 103 CLSW BL B LJ 24

FILIAL 10 - QI 31 BL A GUARA II

FILIAL 12 - 104 CLSW BL C LJ 22

FILIAL 13 - TERRACO SHOPPING

FILIAL 14 - 714 SUL CJ D SL 59

FILIAL 15 - QD 8 SOBRADINHO

FILIAL 16 - 215 NORTE BL A LJ 15

FILIAL 17 - 209 SUL BL C LJ 23

FILIAL 18 - EPPN LT 3 LAGO NORTE

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 35 - CEILANDIA QNN 1

FILIAL 36 - SOBRADINHO I

FILIAL 38 - AGUAS CLARAS I

FILIAL 39 - CNC 3 TAGUATINGA

FILIAL 40 - SHOPPING Q

FILIAL 41 - SMDB BL G LAGO SUL

FILIAL 43 - 111 NORTE BL B LJ 7

FILIAL 47 - EQ 31 LT GIARA II

Brasil

FILIAL 33 - AGUAS CLARAS IV

DF

Brasil

Brasil

FILIAL 27 - 106 NORTE BL B LJ 24
Brasil

Brasil

FILIAL 25 - AGUAS CLARAS III

FILIAL 29 - 114 SUL BL C LJ 9

Brasil

FILIAL 23 - COND SAN DIEGO

FILIAL 30 - QE 11 AE L GUARA I

DF

Brasil

FILIAL 22 - QNM 18 CEILANDIA

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

Brasil
Brasil

FILIAL 19 - EPPN LT 2 LAGO NORTE

FILIAL 21 - 301 CLSW BL B LJ 8

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

Brasil

FILIAL 3 - 116 NORTE BL C LJ 12

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

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: 133 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 71 - 716 SUL ST HOSP BL H

FILIAL 73 - 302 SUL BL B LJ 17

FILIAL 74 - EPPN 11 LAGO NORTE

Brasil

FILIAL 61 - QI 15 BL E LAGO SUL

Brasil

Brasil

FILIAL 60 - QI 4 BL B GUARA I

FILIAL 69 - ST NORTE BRAZLANDIA

Brasil

FILIAL 57- NOROESTE

Brasil

Brasil

FILIAL 56 - 302 SUL BL D LJ 29

Brasil

Brasil

FILIAL 55 - QI 9 BL C LAGO SUL

FILIAL 65 - NUCLEO BAND I

Brasil

FILIAL 54 - 102 SUL BL C LJ 19

FILIAL 64 - QI 5 GILBERTO SALOMA

Brasil

FILIAL 353- NOROESTE

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 75 - QN 314 SAMAMBAIA

FILIAL 77 - AGUAS CLARAS II

FILIAL 81 - QD 4 SOBRADINHO

FILIAL 84 - QS 408 SAMAMBAIA

FILIAL 86 - QD 6 ST OESTE GAMA

FILIAL 87 - TAGUATINGA ANCHIETA

FILIAL 93 - QD103 RECANTO EMAS

FILIAL 94 - AV COMERCIAL SAO SEB

FILIAL 401- BARRA DOS GARÇAS II

FILIAL 102 - TIJUCAL MT

FILIAL 103 - SANTA ROSA MT

FILIAL 107 - BOSQUE DA SAUDE MT

FILIAL 108 - BOA ESPERANCA MT

FILIAL 110 - AV E GOIANIA

GO

MT

MT

MT

MT

MT

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

DF

Brasil
Brasil

FILIAL 51 - CNB TERREO

FILIAL 52 - CNB SUBSOLO

DF

Brasil

FILIAL 50 - 102 CLSW BL C LJ 24

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Goiânia

Cuiabá

Cuiabá

Cuiabá

Cuiabá

Barra do Garças

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

Brasília

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: 134 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

Brasil

FILIAL 104 - ITAMARATY

Brasil

FILIAL 148 - SOBRADINHO

Brasil

Brasil

FILIAL 147 - ARAGUAINA II

Brasil

Brasil

FILIAL 144 - GURUPI - TO

FILIAL 103 - PREDILETA

Brasil

FILIAL 142 - SETOR SUL GAMA

FILIAL 102 - NAVARRO DE NITERÓI

Brasil

FILIAL 141 - VICENTE PIRES II

Brasil

Brasil

FILIAL 138 - ARAGUAINA - TO

FILIAL 101 - ROB GONÇALENSE

Brasil

FILIAL 137 - BARRA DO GARÇA - MT

Brasil

Brasil

FILIAL 130 - QI 27 BL A GURARA II

Brasil

Brasil

FILIAL 125 - COND SOLAR BRASILIA

FILIAL 161 - SANTA MARIA - DF

Brasil

FILIAL 117 - MORADA DA SERRA MT

FILIAL 162 - PIER 21

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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RJ
RJ

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 111 - SÃO SEBASTIÃO

FILIAL 112 - FARMA UTIL DE NITEROI

FILIAL 114 - F. V. GUSMÃO

FILIAL 115 - NOVA DROGARIA TAMOIO

FILIAL 116 - VR GONÇALENSE

FILIAL 117 - D. OCEANIC DE ITAIPU

FILIAL 118 - PRAIANA DE CHARITAS

FILIAL 120 - DB

FILIAL 121 - SANTA ROSA

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Brasil
Brasil

RJ

FILIAL 109 - UNIÃO DE ALCANTARA

Brasil

FILIAL 107 - FLORESCER

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

DF

DF

DF

TO

TO

DF

DF

TO

MT

DF

DF

MT

UF de localização

FILIAL 108 - ESPFEL

Brasil
Brasil

FILIAL 105 - REAL DE ICARAI

FILIAL 106 - ROF

501

Niterói

Rio de Janeiro

Niterói

Niterói

São Gonçalo

São Gonçalo

Niterói

Niterói

Itaboraí

São Gonçalo

Niterói

Niterói

Niterói

Niterói

Niterói

São Gonçalo

Niterói

São Gonçalo

Brasília

Brasília

Brasília

Araguaína

Gurupi

Brasília

Brasília

Araguaína

Barra do Garças

Brasília

Brasília

Cuiabá

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: 135 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

RJ
RJ

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 129 - MARICA

FILIAL 130 - BACAXA

FILIAL 131 - PREDILETA DE MACAE

RJ
RJ

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 134 - ARARUAMA

FILIAL 135 - MATER

FILIAL 136 - MAGE

FILIAL 137 - SUFAR FARMACEUTICO

RJ
RJ

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 143 - CACHOEIRA

FILIAL 144 - RODO

FILIAL 145 - FRIBURGO

FILIAL 146 - TERESOPOLIS

FILIAL 147 - PETROPOLIS

FILIAL 148 - OCEANFARMA ICARAI

FILIAL 149 - ULTRAFARMA ICARAI

FILIAL 150 - MACAE II

FILIAL 151 - SÃO CRISTOVÃO

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

Brasil
Brasil

RJ

FILIAL 141 - LGO. SANTO ANTONIO

Brasil

FILIAL 140 - JARDIM ESPERANÇA

RJ

FILIAL 142 - PIABETA

Brasil
Brasil

FILIAL 138 - D. N. PERFUMARIA

FILIAL 139 - PREDILETA RIO DAS OSTRAS 2

RJ

RJ

RJ

RJ

Brasil
Brasil

FILIAL 132 - SÃO PEDRO

FILIAL 133 - PREDILETA RIO DAS OSTRAS

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

FILIAL 128 - F. V. NITEROI

Brasil

FILIAL 125 - CENTRAL DE ITAIPU

RJ

RJ

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

FILIAL 123 - CALÇADÃO DE ALCANTARA

FILIAL 124 - MG DE ITABORAI

RJ

FILIAL 126 - F. V. CABO FRIO

Brasil

FILIAL 122 - FARMA GENÉRICO E PERF.

UF de localização

FILIAL 127 - PRAÇA QUINZE

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Cabo Frio

Macaé

Niterói

Niterói

Petrópolis

Teresópolis

Nova Friburgo

São Gonçalo

Rio de Janeiro

Magé

Cabo Frio

Cabo Frio

Rio das Ostras

Niterói

Niterói

Magé

São Gonçalo

Araruama

Rio de Janeiro

São Pedro da Aldeia

Macaé

Saquarema

Maricá

Niterói

Rio de Janeiro

Cabo Frio

Niterói

Itaboraí

São Gonçalo

São Pedro da Aldeia

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: 136 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

FILIAL 166- PELINCA II

FILIAL 167- DOUTOR BEDA

FILIAL 168- BUZIOS

FILIAL 995 - ITABORAI II

Brasil

FILIAL 163 - CAMPOS PELINCA

FILIAL 164 - F. V. PARTAGE

Brasil
Brasil

FILIAL 160 - ARRAIAL DO CABO

FILIAL 161 - RIO BONITO

Brasil

FILIAL 159 - PIRAI

Brasil

FILIAL 155 - CAMPOS II
Brasil

Brasil

FILIAL 154 - FRAGOSO

Brasil

Brasil

FILIAL 153 - CAMPOS

FILIAL 157 - PENDOTIBA

Brasil

FILIAL 152 - ITAPERUNA

FILIAL 158 - VALENÇA

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

RJ

UF de localização

Itaboraí

Armação dos Búzios

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Campos dos Goytacazes

Rio Bonito

Arraial do Cabo

Barra do Piraí

Valença

Niterói

Campos dos Goytacazes

Magé

Campos dos Goytacazes

Itaperuna

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

PÁGINA: 137 de 346

Tipo de propriedade

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
906.814.200, para a
marca “FARMALIFE”,
Mista, na Classe NCL
(10) 05

Registro nº
906.814.103, para a
marca “FARMALIFE”,
Mista, na Classe NCL
(10) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 26/07/2026

Até 26/07/2026

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
906.813.239, para a
marca “FARMALIFE”,
Mista, na Classe NCL
(10) 03

Registro nº
904.173.534, para a
marca “farmalife”,
Mista, na Classe NCL
(9) 44

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 26/07/2026

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.173.445, para a
marca “farmalife”,
Mista, na Classe NCL
(9) 39

Registro nº
904.173.038, para a
marca “farmalife”,
Mista, na Classe NCL
(9) 10

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.172.929, para a
marca “farmalife”,
Mista, na Classe NCL
(9) 03

Registro nº
904.173.208, para a
marca “farmalife”,
Mista, na classe NCL
(9) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº
Até 01/09/2025
829.619.038 para a
marca
“DROGASMIL”,Nomina
tiva, na Classe NCL(9)
35

Marcas

Até 16/12/2024

Registro nº
904.172.694, para a
marca “farmalife”,
Mista, na Classe NCL
(9) 05

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
812.399.412 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe 40 :
15

Registro nº
829.978.380 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 11/01/2021

Até 09/05/2029

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.174.140 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 10

Registro nº
904.171.248 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 05

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.174.255 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 39

Registro nº
904.174.310 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 44

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 29/05/2028

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
906.814.120, para a
marca “FARMALIFE”,
Mista, na Classe NCL
(10) 44

Registro nº
904.174.352 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 03

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 26/07/2026

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.174.379 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(9) 35

Registro nº
906.813.972 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(10) 5

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 26/07/2026

Até 18/04/2027

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
906.814.030 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(10) 35

Registro nº
906.814.049 para a
marca “DROGASMIL”,
Mista, na Classe NCL
(10) 44

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 11/09/2028

Até 12/12/2027

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
906.813.913, para a
marca “DROGASMIL
EM CASA”, Mista, na
Classe NCL(10) 35

Registro nº
904.200.930 para a
marca CSB,
Nominativa, na Classe
NCL (9) 44

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 26/07/2026

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.200.876 para a
marca CSB,
Nominativa, na Classe
NCL (9) 39

Registro nº
904.200.566 para a
marca CSB,
Nominativa, na Classe
NCL (9) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
904.200.345 para a
marca CSB,
Nominativa, na Classe
NCL (9) 03

Registro nº
904.200.175 para a
marca CSB,
Nominativa, na Classe
NCL (9) 05

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 16/12/2024

Até 16/12/2024

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
912.424.214 para a
marca “DROGARIA
ROSÁRIO”, Mista, na
Classe NCL(11) 35

Registro nº
824.591.615 para a
Marca “DROGARIA
ROSÁRIO”, Mista, na
Classe NCL(8)03

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 07/07/2029

Até 06/11/2028

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
824.591.607 para a
marca “Drogaria
Rosário”, Mista, na
Classe NCL(8) 35

Registro nº
913.341.517 para a
marca “DROGARIAS
TAMOIO”, Mista, na
Classe NCL(11) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 04/12/2028

Até 07/07/2029

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
913.341.401 para a
marca “DROGARIAS
TAMOIO”, Mista, na
Classe NCL(11) 35

Registro nº
912.424.303 para a
marca “DROGARIAS
TAMOIO”, Mista, na
Classe NCL(11) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 09/10/2028

Até 04/12/2028

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº
818.976.845 para a
marca FARMA LIFE
EXPRESS. Mista, na
classe NCL (8) 39

Marcas
Até 23/09/2023

Registro nº 825006341, Até 06/09/2021
para a marca "REDE
DE DROGARIAS
TAMOIO", Mista, na
Classe NCL(8) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
829.622.268 para a
marca FARMALIFE.
Mista, na classe NCL
(9) 35

Registro nº
816.473.242 para a
marca PHARMALYFE
Mista, na classe NCL
05/10.50

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 01/03/2024

Até 06/09/2021

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
913.341.150 para a
marca DROGARIA
ROSÁRIO. Mista, na
classe NCL (11) 35

Registro nº
913.341.240 para a
marca DROGARIA
ROSÁRIO. Mista, na
classe NCL (11) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas
Até 29/01/2029

Até 29/01/2029

Duração

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro nº
903.881.802 para a
marca figurativa, na
classe NCL (9) 35

Registro nº
903.881.721 para a
marca TAMI. Mista, na
classe NCL (9) 35

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Até 04/11/2024

Até 04/11/2024

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº
Até 17/04/2028
910.735.972 para a
marca D1000 VAREJO
FARMA . Mista, na
classe NCL (10) 03

Registro nº
Até 17/04/2028
910.736.049 para a
marca D1000 VAREJO
FARMA. Mista, na
classe NCL (10) 44

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro nº
Até 17/04/2028
910.736.545 para a
marca D1000 VAREJO
FARMA. Mista, na
classe NCL (10) 35

Registro nº
Até 17/04/2028
910.737.037 para a
marca D1000 VAREJO
FARMA. Mista, na
classe NCL (10) 39

Marcas

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

www.farmalife.com.br

Nome de domínio na internet

www.drogasmil.com.br Até 17/06/2022

www.drogariastamoio.c Até 31/08/2021
om.br

www.redetamoio.com.b Até 15/12/2021
r

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

01/04/2021

Registro nº
Até 17/04/2028
910.737.207 para a
marca D1000 VAREJO
FARMA, na classe NCL
(10) 05

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Os registros de marca já concedidos podem ser contestados,
como por exemplo, através de processos de nulidade, na
hipótese de um registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
produtos ou serviços contidos no certificado de registro. No
âmbito judicial, embora sejamos titulares do registro de diversas
de nossas marcas, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que estamos violando seus direitos de
propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória. A manutenção dos registros de marcas é realizada
através do pagamento periódico de retribuições ao INPI. O
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros e a consequente cessação dos direitos do
titular.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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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. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar, inclusive, serviços ou
produtos concorrentes, uma vez que o titular deixa
de deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

mktgdrogasmil.com.br

mktgfarmalife.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

mktgtamoio.com.br

drogariatamoio.com.br

COGNOS

SAP

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Licenças

Licenças

Licenças perpétuas

Indeterminado

Até 31/08/2021

Até 09/11/2022

Até 09/11/2022

Até 09/11/2022

www.csbdrogarias.com. Até 26/06/2022
br

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Licenças perpétuas com contrato evolutivo de suporte, com
vencimento anual. Não há eventos que podem causar a perda
dos direitos.

Não há. Adquirimos o sistema COGNOS do fornecedor. Dessa
forma, não há o risco de perder a licença de uso.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há consequência relevante.

PÁGINA: 162 de 346

Não há. No caso de eventual falta de pagamento
ao fornecedor referente a serviços de assistência
técnica, somente os referidos serviços serão
suspensos pelo fornecedor, não havendo a perda
da licença do uso do sistema COGNOS adquirido.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

d1000.com.br

d1000varejofarma.com. 04/03/2021
br

nitpharma.com.br

redefarmautil.com.br

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 24/05/2024

Até 19/05/2025

14/01/2021

Licença perpétua

Hyperion

Licenças

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da manutenção do domínio; (ii) constatação,
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) por ordem judicial; e (v) por
expressa solicitação do requerente do registro do domínio.

Licenças perpétuas com contrato evolutivo de suporte, com
vencimento anual. Não há eventos que podem causar a perda
dos direitos.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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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. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda do nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. A duração
do registro depende do período escolhido e
poderá ser renovada ao final de cada período.

Não há consequência relevante.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

363,220000

102,350000

-30,400000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

DF

Data

UF sede

Valor contábil 31/03/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

CSB Drogarias S.A.

134,470000

-9,400000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/03/2020

Valor mercado

Brasil

-0,780000

-1,990000

-1019,460000

31/03/2020

31/12/2018

07.781.007/0001-37

31/12/2019

Drogaria Cipriano de
Santa Rosa S.A.

-

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/03/2020

Valor mercado

Brasil

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

225,730000

117,570000

31/03/2020

31/12/2019

42.225.938/0001-50

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.
Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

22,400000

31/03/2020

09.156.879/0001-30

Centro Oeste Farma
Distribuidora de
Medicamentos Ltda.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

256.152.137,42

Rio de Janeiro

8.227.966,68

Rio de Janeiro

-3.082.537,40

Brasília

Valor (Reais)

Município sede
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A Cipriano de Santa Rosa S.A. opera no
varejo farmacêutico no Estado do Rio de
Janeiro, utilizando a marca Tamoio, tendo
por objeto a comercialização de
medicamentos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal. Esta rede concentra sua
atuação na região leste fluminense.

A CSB Drogarias S.A. opera no varejo
farmacêutico do Rio de Janeiro, utilizando
as marcas Drogasmil e Farmalife, tendo
por objeto a comercialização de
medicamentos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal. Esta rede concentra sua
atuação na região metropolitana.

A Centro Oeste Farma Distribuidora de
Medicamentos Ltda. atua como o centro
de distribuição para a Rede Rosário.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 164 de 346

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1

33,760000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

País sede
Data

UF sede

-2,890000

-42,480000

-21,920000

-11,460000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

00.447.821/0001-70

31/03/2020

Drogaria Rosário S.A.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/03/2020

Valor mercado

Brasil

5,790000

-3,890000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

RJ

Valor contábil 31/03/2020

Valor mercado

Brasil

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

3,730000

12,580000

31/03/2020

12.523.872/0001-13

31/12/2019

Nice RJ Participações
S.A.

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-

Essa empresa é estratégica para a consolidação da posição de nossa Companhia no segmento de atuação Varejo Farmacêutico.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

31/12/2017

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

203.966.326,63

Rio de Janeiro

74.525.603,42

Rio de Janeiro

Valor (Reais)

Município sede
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A Nice RJ Participações S.A. é uma
holding não operacional do nosso Grupo e
detém, diretamente, 100% de nossas
controladas CSBH, CSB, Rosário e COF.

A Drogaria Rosário S.A. opera no varejo
farmacêutico da região Centro Oeste
utilizando a marca Rosário, tendo por
objeto a comercialização de
medicamentos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 165 de 346

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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Versão : 1

9.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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±&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV


$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQWLGDVQRV LWHQV  D GHVWH )RUPXOiULR GH5HIHUrQFLD H[FHWR
TXDQGR H[SUHVVDPHQWH UHVVDOYDGR VmR GHULYDGDV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHjV
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVSHUtRGRVGHWUrVPHVHVILQGRHP
GHPDUoRGHHHODERUDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHFRPDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,)56HPLWLGDVSHORInternational
Accounting Standards Board ³,$6%´ 

&RQIRUPHGHVFULWRQHVWHLWHPHQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD
SDQGHPLD GR &29,' SRGHUi DIHWDU GH IRUPD PDWHULDO H DGYHUVD QRVVRV QHJyFLRV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVHQRVVRIOX[RGHFDL[D

(VVHVHYHQWRVDGYHUVRVLPSDFWDUDPHPPDLRUJUDXDVQRVVDVRSHUDo}HVQRVPHVHVGHDEULOPDLRH
MXQKRGHRXVHMDPHVHVUHODFLRQDGRVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH3RUHVVDUD]mRRVLPSDFWRV
ILQDQFHLURVGDSDQGHPLDGR&29,'DLQGDQmRHVWmRGHYLGDPHQWHGLPHQVLRQDGRVQHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD YLVWR TXH QyV DLQGD QmR SUHSDUDPRV QRVVDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV
UHIHUHQWHVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH'HVVDIRUPDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRp
SRVVtYHODVVHJXUDUDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGR&29,'WDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmR
KDYHUiLQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGDQRVVD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
1mR REVWDQWH p LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH R PHUFDGR GH DWXDomR GD QRVVD &RPSDQKLD ± R YDUHMR
IDUPDFrXWLFR±MiDSUHVHQWRXHPFHQiULRVSUHWpULWRVGHFULVHFRQVLGHUiYHOUHVLOLrQFLDWHQGRHPYLVWD
DHVVHQFLDOLGDGHGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRV

'HVGHRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHORMDVDPDLRULDGDVTXDLVORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJVIHFKDGRV
HPUD]mRGHDo}HVJRYHUQDPHQWDLVDGRWDGDVWHPRVDGRWDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmR
VHOLPLWDQGRDUHGX]LUGHVSHVDVEXVFDUQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRSDUDUHIRUoDUQRVVRFDSLWDOGHJLURH
DXPHQWDUDVYHQGDVDWUDYpVGRQRVVRVLVWHPDGHcall centerdelivery$FUHGLWDPRVTXHHVVDVPHGLGDV
HQRVVDSRVLomRILQDQFHLUDDWXDOVmRDGHTXDGDVSDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGHQRVVDVREULJDo}HVGH
ORQJRHFXUWRSUD]RVHHPERUDQmRWHQKDPRVQRPRPHQWRPRWLYRVSDUDDFUHGLWDUTXHQmRVHUHPRV
FDSD]HVGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRVDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDSDQGHPLDGR&29,'
SRGHUiWUD]HUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRQRVVRUHVXOWDGR

0RQLWRUDPRVGLDULDPHQWHRIDWXUDPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVRTXHQRVSRVVLELOLWDDQWHYHUHPFHUWD
PHGLGDRLPSDFWRGDSDQGHPLDGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV1RVHJXQGRWULPHVWUHGH
HP FRPSDUDomR R PHVPR WULPHVWUH GH  WLYHPRV XPD TXHGD GH DSUR[LPDGDPHQWH  HP
QRVVDV YHQGDV 'HVVD IRUPD D QRVVD DGPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH R UHVXOWDGR OtTXLGR UHIHUHQWH DR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPMXQKRGHIRLLPSDFWDGRQHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWH

$VLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHYHPVHUOLGDVHDQDOLVDGDV
HPFRQMXQWRFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGDG9DUHMR)DUPD3DUWLFLSDo}HV
6$
³&RPSDQKLD´ RX ³G´  GLVSRQtYHLV QR website
GD &RPSDQKLD
ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL  H QR website GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
ZZZFYPJRYEU 


D
&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV

2V 'LUHWRUHV HQWHQGHP TXH D QRVVD &RPSDQKLD DSUHVHQWD FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV
VXILFLHQWHV SDUD FREULU VXDV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR EHP FRPR JDUDQWLU DV REULJDo}HV GRV
SDVVLYRVGHFXUWRSUD]RUHODFLRQDGDVjVQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVSDUDDWHQGHUDRILQDQFLDPHQWRGH
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VXDV DWLYLGDGHV QRV SUy[LPRV GR]H PHVHV 7DLV QHFHVVLGDGHV VmR VXSRUWDGDV SHOD FDSDFLGDGH GH
JHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOHDWUDYpVGHUHFXUVRVGHWHUFHLURV

(PGHGH]HPEURGHDQRVVD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDXPVDOGRGHHPSUpVWLPRV FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  GH 5 PLOK}HV H XP VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGH5PLOK}HV$'tYLGD/tTXLGDGH5PLOK}HVHUDLJXDODYH]HVR
(%,7'$$MXVWDGRWHQGRHPYLVWDTXHR(%,7'$$MXVWDGRJHUDGRIRLSUy[LPRD]HURQRH[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

-iHPGHGH]HPEURGHDQRVVD&RPSDQKLDPHOKRURXRVVHXVUHVXOWDGRVHDSUHVHQWRXXP
VDOGR GH HPSUpVWLPRV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  GH 5 PLOK}HV H XP VDOGR GH FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGH5PLOK}HV$'tYLGD/tTXLGDGH5
HUDLJXDODYH]HVR(%,7'$$MXVWDGRGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGHDQRVVD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDXPVDOGRGHHPSUpVWLPRV FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  GH 5 PLOK}HV H XP VDOGR GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGH5PLOK}HV1HVVHVHQWLGRD'tYLGD/tTXLGDGH5PLOK}HVHTXLYDOLDD
YH]HVR(%,7'$$MXVWDGRGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(PGHPDUoRGHDQRVVD&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDXPVDOGRGHHPSUpVWLPRV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH GH5PLOK}HVHXPVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
GH5PLOK}HV1HVVHVHQWLGRD'tYLGD/tTXLGDGH5PLOK}HVHTXLYDOLDDYH]HVR
(%,7'$$MXVWDGR/70GRSHUtRGRILQGRHPGHPDUoRGH

2DXPHQWRGRtQGLFHGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGRQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGH
PDUoRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHVWi
LQWULQVLFDPHQWH OLJDGD DR DXPHQWR GD 'tYLGD %UXWD SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHOD HYROXomR GR
(%,7'$$MXVWDGR/70QRPHQFLRQDGRSHUtRGR$PHOKRUDGR(%,7'$$MXVWDGR/70QRPHVPR
SHUtRGRpH[SOLFDGDSRUXPDPHOKRUDQDQRVVDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDO

(PGHQRYHPEURGHDVVXPLPRVRFRQWUROHGD5RViULRXPDUHGHGHGURJDULDORFDOL]DGDQR
&HQWUR2HVWH GR SDtV FRP  ORMDV TXH HVWDYD FRP DOJXPDV ORMDV GHILFLWiULDV FRP PDUJHP GH
FRQWULEXLomRSRUORMDQHJDWLYDV'DGDWDGHDTXLVLomRDWpGHPDUoRGHORMDVGHILFLWiULDV
IRUDPIHFKDGDV$GLFLRQDOPHQWHDGRWDPRVXPSODQRGHRWLPL]DomRHVLQHUJLDVRSHUDFLRQDLVWDQWR
QR QtYHO GH ORMDV TXDQWR QDV iUHDV FRUSRUDWLYDV TXH UHVXOWRX QD VLJQLILFDWLYD UHGXomR HP YDORUHV
DEVROXWRV QDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV WRWDLV GH 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

-i QRV SHUtRGRV GH WUrV PHVHV ILQGRV HP  GH PDUoR GH  H  DV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH LQFUHPHQWR TXH DFRPSDQKRX R
DXPHQWRGD5HFHLWD%UXWDQRPHVPRSHUtRGR

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHDOL]DPRVDXPHQWRVGHFDSLWDOQRYDORU
WRWDOGH5PLOK}HV$PDLRUSDUWHGRVUHFXUVRVIRLXWLOL]DGDSDUDDDPRUWL]DomRGHHPSUpVWLPRV
GD&RPSDQKLDRTXHUHVXOWRXHPXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVQRVDOGRGD'tYLGD/tTXLGD
HQWUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

(PGHPDUoRGHDQRVVD'tYLGD/tTXLGDPRQWDYDGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPUHODomRj'tYLGD/tTXLGDUHJLVWUDGDHPGHGH]HPEURGH
TXHHUDGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRVLQYHVWLPHQWRVIHLWRVSDUDDPSOLDomR
UHIRUPD H DEHUWXUD GH  ORMDV TXH WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV GR DXPHQWR GR HVWRTXH HP 5
PLOK}HVHGRFRQWDVDUHFHEHUHP5PLOK}HV
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1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHQRVVRtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH FDOFXODGR
SHORDWLYRFLUFXODQWHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH IRLGH(PGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDPRV
XPtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH HHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH 
$SLRUDGRQRVVRtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHHQWUHGHPDUoRGHHGHGH]HPEURGH
GHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGDQRVVD'tYLGD/tTXLGD



E (VWUXWXUDGHFDSLWDO

1R SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR  GH PDUoR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD IRL GH
5PLOK}HV5PLOK}HVPHQRUHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHTXHIRLGH5PLOK}HV7DOUHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRSUHMXt]RGRSHUtRGRGH
WUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHGH5PLOK}HV

1RH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGHRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDIRLGH5
PLOK}HV5PLOK}HVPDLRUTXHRPHVPRSHUtRGRGRDQRGH(VWHDXPHQWRGHFRUUHGRV
DXPHQWRVGHFDSLWDOUHDOL]DGRVDRORQJRGRDQRGHQRYDORUGH5PLOK}HV

$QRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDODSUHVHQWRXDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV

(PGHPDUoRGHFDSLWDOSUySULRHFDSLWDOGHWHUFHLURV
(PGHGH]HPEURGHFDSLWDOSUySULRHFDSLWDOGHWHUFHLURV
(PGHGH]HPEURGHFDSLWDOSUySULRHFDSLWDOGHWHUFHLURV
(PGHGH]HPEURGHFDSLWDOSUySULRHFDSLWDOGHWHUFHLURV

$WDEHODDEDL[RLOXVWUDDHYROXomRGDHVWUXWXUDGHFDSLWDO


&DSLWDOGH7HUFHLURV
&DSLWDO3UySULR

3HUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHP




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HP5PLO 










3HUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHP


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HP5PLO 







(PSUpVWLPRV H )LQDQFLDPHQWRV




3DVVLYR&LUFXODQWH 
(PSUpVWLPRV H )LQDQFLDPHQWRV




3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
'tYLGD%UXWD  




 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D




  LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV $WLYR




&LUFXODQWHH1mR&LUFXODQWH 
'tYLGD/tTXLGD





$'tYLGD%UXWDFRUUHVSRQGHDVRPDGHQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV



F
&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV

1RVVRV 'LUHWRUHV DFUHGLWDP TXH SRVVXtPRV FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GH WRGRV RV QRVVRV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVGHFXUWRHORQJRSUD]RWHQGRHPYLVWDDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOD
DGPLQLVWUDomR GR FDSLWDO GH JLUR H DV OLQKDV GH FUpGLWR MXQWR DRV EDQFRV SDUD ILQDQFLDPHQWR GH
HYHQWXDLV QHFHVVLGDGHV $FRPSDQKDPRV GH SHUWR QRVVR tQGLFH GH OLTXLGH] JHUDO H OHYDQGR HP
FRQVLGHUDomRQRVVDHYROXomRDFUHGLWDPRVHPQRVVDVD~GHILQDQFHLUDGHORQJRSUD]RFXPSULQGRFRP
WRGDVDVREULJDo}HVSDUDRVSUy[LPRVPHVHV
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(PGHPDUoRGHDSUHVHQWDPRVXPtQGLFHGHOLTXLGH]JHUDO DWLYRWRWDOSDVVLYRWRWDO GH
HHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH $PHOKRUDGRQRVVRtQGLFH
GH OLTXLGH] JHUDO GH  GH GH]HPEUR GH  SDUD  GH PDUoR GH  GHFRUUHX GD UHGXomR GR
HQGLYLGDPHQWR FRPR UHVXOWDGR GD PHOKRUD RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H GRV DXPHQWRV GH FDSLWDO
UHDOL]DGRVHP

$WDEHODDEDL[RLOXVWUDDHYROXomRGDHVWUXWXUDGHFDSLWDO



&DSLWDOGH7HUFHLURV
&DSLWDO3UySULR

3HUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHP




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HP5PLO 










3HUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHP





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HP5PLO 















$WLYR7RWDO
3DVVLYR7RWDO
ËQGLFHGH/LTXLGH]*HUDO



G )RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV

7HPRVILQDQFLDGRQRVVDVRSHUDo}HVFDSLWDOGHJLURHGHVSHVDVGHFDSLWDOSULQFLSDOPHQWHFRPFDL[D
OtTXLGR JHUDGR SRU QRVVDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV YHQGD GH PHGLFDPHQWRV SURGXWRV GH KLJLHQH
SHVVRDOEHOH]DHFRVPpWLFRVHSURGXWRVGHFRQYHQLrQFLD HPSUpVWLPRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVH
DSRUWHVGHFDSLWDO

1RFXUVRRUGLQiULRGHQRVVRVQHJyFLRVQyVXWLOL]DPRVQRVVDJHUDomRGHFDL[DSULQFLSDOPHQWHSDUD
ILQDQFLDU QRVVD QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR FXPSULU QRVVDV REULJDo}HV SDJDPHQWR GH GtYLGD 
LQYHVWLUHPPHOKRULDVQDQRVVDRSHUDomRHDEULUQRYDVORMDV

1RVVRVHPSUpVWLPRVHPDEHUWRHPGHPDUoRGHHGHGH]HPEURGHH
HVWmRGHWDOKDGRVDEDL[RQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


H
)RQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR H SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD$GPLQLVWUDomRQmRYLVOXPEUDQHFHVVLGDGHVGHUHFXUVRVTXH
QmR SRVVDP VHU VXSRUWDGRV FRP RV UHFXUVRV DWXDLV RX IXWXURV GRV TXDLV D QRVVD &RPSDQKLD SRGH
GLVSRU&DVRVHMDPQHFHVViULRVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDGHOLTXLGH]QRFXUWR
SUD]RDQRVVD&RPSDQKLDSUHWHQGHFDSWDUUHFXUVRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

1RLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWmRGHVFULWDVDVSULQFLSDLVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRV
FRQWUDtGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFDUDFWHUtVWLFDV


I
1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDUHSRUWDUDPTXHHPGHPDUoRGHRVDOGRGRVHPSUpVWLPRV
HILQDQFLDPHQWRVGDQRVVD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV 5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR

536
PÁGINA: 170 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

GH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH 
HP5HDOHLQGH[DGRVDR&',

1RVVD'tYLGD/tTXLGDpFDOFXODGDSHODVRPDGRVQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVUHJLVWUDGRVQR
SDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGHGX]LGRVGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVFRPRFDL[DHHTXLYDOHQWHGH
FDL[D H DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV H WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH  5
PLOK}HV 5 PLOK}HV H 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH 

(P  GH PDUoR GH  D FRPSRVLomR FRQVROLGDGD GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD QRVVD
&RPSDQKLDHVXEVLGLiULDVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHVWiGHPRQVWUDGDDVHJXLU DFROXQDWRWDO
UHSUHVHQWDRVDOGRWRWDOGRHPSUpVWLPROLTXLGRGRFXVWRDDSURSULDU 
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$GLFLRQDOPHQWH HQWUH  GH DEULO GH  H  GH MXQKR GH  FRQWUDWDPRV RV VHJXLQWHV
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

• (PGHDEULOGHDQRVVDFRQWURODGD'URJDULD5RViULRFHOHEURXXPD&&%FRPR%DQFR
$%&%UDVLO6$QRYDORUSULQFLSDOGH5DMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGR
&',DDFRPYHQFLPHQWRHPGHRXWXEURGH

• (PGHDEULOGHDQRVVDFRQWURODGD&6%'URJDULDVFHOHEURXXPD&&%FRPR%DQFR
$%&%UDVLO6$QRYDORUGH5DMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGR&',
DDFRPYHQFLPHQRHPGHRXWXEURGH

• (P  GH PDLR GH  D QRVVD FRQWURODGD 'URJDULD 5RViULR FHOHEURX XPD &&% FRP R
%DQFR%UDGHVFR6$QRYDORUGH5DMXURVUHPXQHUiWyULRVGHGR&',
DDFRPYHQFLPHQWRHPGHQRYHPEURGHH
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• (PGHPDLRGHDQRVVDFRQWURODGD&6%'URJDULDVFHOHEURXXPD&&%FRPR%DQFR
%UDGHVFR6$QRYDORUGH5DMXURVUHPXQHUDWyULRVGHGR&',
DDFRPYHQFLPHQWRHPGHQRYHPEURGH


L &RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

$V LQIRUPDo}HV GH WRGRV RV QRVVRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV UHOHYDQWHV HVWmR
GHVFULWDVQDWDEHODDFLPDGHVWHLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LL 2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDLQIRUPDUDPTXHQmRH[LVWHPUHODo}HVGHILQDQFLDPHQWRGHORQJR
SUD]RHQWUHDQRVVD&RPSDQKLDHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRV
HPGHPDUoRGHDOpPGDTXHODVFLWDGDVQRLWHP I L GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LLL *UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WRGDV DV GtYLGDV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD HUDP
TXLURJUDIiULDV3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDDOLHQDomRILGXFLiULDGDVDo}HVGD5RViULRHGD&2) JDUDQWLD
GHXPDGtYLGDQmRILQDQFHLUD YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD(PHYHQWXDOFRQFXUVR
XQLYHUVDOGHFUHGRUHVDVXERUGLQDomRHQWUHDVREULJDo}HVUHJLVWUDGDVQRSDVVLYRH[LJtYHODFRQWHFHUi
GHDFRUGRFRPDOHLGH L REULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV LL LPSRVWRVDUHFROKHU LLL 
DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO JDUDQWLD UHDO  LY  HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV Y  FUpGLWRV
TXLURJUDIiULRV YL FUpGLWRVVXERUGLQDGRVH YLL GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

LY (YHQWXDLV UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomR
GHDWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR
EHPFRPRVHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV


1mRHVWDPRVVXMHLWRVDcovenantsHPFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRGDGFRPRUHVWULomRjWURFDGH
FRQWUROHDFLRQiULRcross-defaultHRXcross-accelerationDWUHODGRVDFRQGLo}HVXVXDLVSDUDHVVHWLSR
GHILQDQFLDPHQWR


J /LPLWHVGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV

1mRSRVVXtDPRVHPGHPDUoRGHTXDLVTXHUHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPOLPLWHVGH
XWLOL]DomRGLVSRQtYHLVSDUDXWLOL]DomR


K $OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQWLGDVHDQDOLVDGDVDVHJXLUVmRGHULYDGDVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVDXGLWDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GH   H  H jV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHODFLRQDGDV DRV
SHUtRGRVGHWUrVPHVHVILQGRVHPGHPDUoRGHH
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Demonstrações de Resultado

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os períodos de três meses
findos em 31 de março de 2020 e 2019
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1

Em relação à receita líquida do período.


Receitas líquidas

1RVVDV UHFHLWDV OtTXLGDV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH
PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5PLOK}HV(VVH
UHVXOWDGRVHGHYHDXPLQFUHPHQWRGHQDYHQGDPpGLDSRUORMDFRPRUHVXOWDGRGDSHUIRUPDQFH
VXSHULRUGDVUHFHQWHVDEHUWXUDVPHOKRULDVGRPL[UHIRUPDVHDPSOLDo}HVDOpPGRSLFRGHYHQGDV
QDVSULPHLUDVVHPDQDVGHPDUoRHPUD]mRGDHVWRFDJHPGHSURGXWRVSRUSDUWHGRFRQVXPLGRUHP
IXQomRGR&29,'SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSHODUHGXomRGRQ~PHURWRWDOGHORMDV UHGXomR
GH  ORMDV RX  HP UHODomR DR SULPHLUR WULPHVWUH GH   HP OLQKD FRP R QRVVR SODQR GH
RWLPL]DomR GR SRUWIyOLR GH ORMDV 1HVVH VHQWLGR D DGPLQLVWUDomR QmR YLVXDOL]RX LPSDFWRV
VLJQLILFDWLYRVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'QDVUHFHLWDVOtTXLGDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGH
WUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHXPDYH]TXHHVVHVLPSDFWRVDWLQJLUDPPDLVRVPHVHVGH
DEULOPDLRHMXQKRGH
Custo dos Produtos Vendidos

2FXVWRGHSURGXWRVYHQGLGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGH
PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR
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SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  TXDQGR WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV (VWH
DXPHQWRGHFRUUHXGRPDLRUYROXPHGHYHQGDVUHIOHWLGRQDUHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLD

Lucro Bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR/XFUR%UXWRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HV
RX  HP UHODomR DR SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH  TXDQGR WRWDOL]RX
5PLOK}HV1HVVHVHQWLGRDDGPLQLVWUDomRQmRYLVXDOL]RXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVGHFRUUHQWHV
GDSDQGHPLDGR&29,'QROXFUREUXWRUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoR
GHXPDYH]TXHHVVHVLPSDFWRVDWLQJLUDPPDLVRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRGH

Despesa Operacional

$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP  GH PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  HP UHODomR DR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GHFRUUHXGDPDLRUGHVSHVDFRPHUFLDOHGHPDUNHWLQJDWUHODGRDXPPDLRUIDWXUDPHQWRHGHVSHVDVGH
'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomRGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDVDRLQYHVWLPHQWRGRSHUtRGR

Provisão p/ Perda Crédito Esperado
$SURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOKmRRXHP
UHODomRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOKmR$
SURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGRGD&RPSDQKLDpUHDOL]DGDHVVHQFLDOPHQWHHPIXQomRGRULVFR
GHLQDGLPSOrQFLDGHFRQYrQLRVYLVWRTXHSDUDDVGHPDLVIRUPDVGHSDJDPHQWR GLQKHLURFDUWmRGH
GpELWRHFDUWmRGHFUpGLWR RULVFRpLQH[LVWHQWHSRLVRSDJDPHQWRpHIHWXDGRQRDWRGDWUDQVDomR$
GLPLQXLomRGDSURYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGRHQWUHRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGH
PDUoRGHHRPHVPRSHUtRGRILQGRHPGHPDUoRGHSRGHVHUH[SOLFDGDSHORPHOKRU
JHUHQFLDPHQWRGDFRQFHVVmRGHFUHGLWRDWHUFHLURVQRFDVRRVFRQYrQLRV

Instrumento Financeiro Derivativo
1RVVR LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR GHULYDWLYR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDODSUHVHQWDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHGDYDULDomRFDPELDODSUHVHQWDGDQHVWHSHUtRGR

Resultado antes do Resultado Financeiro


(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD
WRWDOL]RX XP OXFUR GH 5 PLOKmR QR SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOKmRRXHPUHODomRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOKmR


Resultado Financeiro

1RVVRUHVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RXXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGR
DRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RXXPUHVXOWDGRILQDQFHLUR
QHJDWLYR GH 5 PLOK}HV (VWD GLPLQXLomR GHFRUUHX HP IXQomR GD PHQRU GHVSHVD ILQDQFHLUD
FRUUHODFLRQDGDDGLPLQXLomRGDWD[DGHMXURVQRSHUtRGR
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Resultado antes dos Impostos

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR5HVXOWDGRDQWHVGRV,PSRVWRVGD&RPSDQKLDWRWDOL]RXXP
SUHMXt]RGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDGLIHUHQoDGH5PLOKmRRXHPUHODomRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoR
GHTXDQGRWRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOK}HV

Imposto de Renda (IR) e contribuição social

1RVVRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]DUDPFUpGLWRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHPGHPDUoRGHHPOLQKDTXDQGRFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
GHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV


Resultado do exercício

1RVVR SUHMXt]R WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR SHUtRGR GH WUrV PHVHV ILQGR HP  GH PDUoR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDYDULDomRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HPGHPDUoRGHTXDQGRWRWDOL]RXXPSUHMXt]ROtTXLGRGH5PLOK}HV(VWDUHGXomRGHFRUUHX
GDVH[SOLFDo}HVGRVLWHQVDFLPD$DGPLQLVWUDomRQmRYLVXDOL]RXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVGHFRUUHQWHVGD
SDQGHPLDGR&29,'QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGH
PDUoRGHXPDYH]TXHHVVHVLPSDFWRVDWLQJLUDPPDLVRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRGH

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018






([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH





[

HP
5PLOKDUHV 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

HP
5PLOKDUHV 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  









 

 

 

 

 

 

/XFUR%UXWR









 

'HVSHVDV2SHUDFLRQDLV

 

 

 

 

 

5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRVGRSURGXWRVYHQGLGRV

'HVSHVDV*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

 

 

 

 

 

'HVSHVDV&RPHUFLDLVHPDUNHWLQJ

 

 

 

 

 

'HVSHVDV/RJtVWLFDHGLVWULEXLomR

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3URYLVmRS3HUGD&UpGLWR(VSHUDGR

 

 





 

2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

 

 





 

'HVSHVDVGH'HSUHFLDomRH
$PRUWL]DomR

5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLUR

 

 





 

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR





 

 

 

5HFHLWDVILQDQFHLUDV









 

'HVSHVDVILQDQFHLUDV

 

 

 

 



5HVXOWDGRDQWHVGRV,PSRVWRV



 

 

 

 

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

 

 





 

5HVXOWDGRGR([HUFtFLR

 

 





 

1

Em relação à receita líquida do período.
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Receitas líquidas

1RVVDVUHFHLWDVOtTXLGDVWRWDOL]DUDP5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5PLOK}HV(VWD
UHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRPHQRUYROXPHGHSURGXWRVYHQGLGRVTXHSRUVXDYH]pRULXQGR
SULQFLSDOPHQWHGRIHFKDPHQWRGHORMDVTXHRFRUUHUDPPDMRULWDULDPHQWHQRSULPHLURVHPHVWUHGR
H[HUFtFLR VRFLDO R TXH IRL SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGR SHODV DEHUWXUDV GH  ORMDV SULQFLSDOPHQWH QR
VHJXQGR VHPHVWUH GH  $V ORMDV IHFKDGDV IRUDP UHVSRQViYHLV SRU UHFHLWDV OtTXLGDV GH 5
PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  2 IHFKDPHQWR GH ORMDV QR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDILQDOL]DomRGR
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGD5RViULRTXHGHVGHRLQtFLROHYRXHPFRQVLGHUDomRDVORMDVFRPPDUJHQV
GHFRQWULEXLomRQHJDWLYDVRXPXLWREDL[DV2Q~PHURGHORMDVDEHUWDVHPGHFRUUHXGRLQtFLRGR
SODQR GH H[SDQVmR RUJkQLFD SURMHWDGR SHOD QRVVD &RPSDQKLD SDUD RV SUy[LPRV DQRV H VH
FRQFHQWUDUDPQRVHJXQGRVHPHVWUH
Custo dos Produtos Vendidos

2 FXVWR GH SURGXWRV YHQGLGRV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
DRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5PLOK}HV(VWD
UHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRPHQRUYROXPHGHSURGXWRVYHQGLGRVFRQIRUPHGLVFXWLGRDFLPD

Lucro Bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR/XFUR%UXWRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HV
RX  HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX
5PLOK}HV

Despesa Operacional

$VGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPUHODomRDR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV (VWH
DXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGH L XPDXPHQWRGH5PLOK}HVGDVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomR
HDPRUWL]DomRHPIXQomRGDDGRomRLQLFLDOGR&3&5GH$UUHQGDPHQWRVH LL XPDXPHQWRGH
GHVSHVDVLQFOXtGDVHPRXWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVTXHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHUHSUHVHQWRXXPDGHVSHVDOtTXLGDGH5PLOKmRFRPSDUDGRDXPDUHFHLWD
OtTXLGDGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDYDULDomRGH5PLOK}HVHPIXQomRSULQFLSDOPHQWHGHUHYHUVmRGHSURYLVmRGHULVFRVILVFDLV
HPHPSUHVDQmRRSHUDFLRQDOGR*UXSRHPHTXHQmRVHUHSHWLXHPRTXHIRLSDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGR SRU L  XPD GLPLQXLomR GH 5 PLOK}HV GDV GHVSHVDV FRPHUFLDLV H PDUNHWLQJ HP
IXQomRGDDGRomRLQLFLDOGR&3&5GH$UUHQGDPHQWRV

Resultado antes do Resultado Financeiro


(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR5HVXOWDGRDQWHVGR5HVXOWDGR)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD
WRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XPD GLPLQXLomR GH 5 PLOK}HV RX  HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV
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Resultado Financeiro

1RVVR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGRWRWDOL]RX XPUHVXOWDGR ILQDQFHLUR
QHJDWLYRGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXHPIXQomR L GRGHVUHFRQKHFLPHQWRGHSDVVLYR
ILQDQFHLUR QR PRQWDQWH GH 5 PLOK}HV R TXDO p H[SOLFDGR SHOD UHQHJRFLDomR GD GtYLGD GD
DTXLVLomR GD 5RViULR H LL  SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SHOR DXPHQWR GD GHVSHVDV ILQDQFHLUD HP
IXQomRGRHIHLWRGDDGRomRLQLFLDOGR,)56QRYDORUGH5PLOK}HV3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUHR,)56EHPFRPRRVHIHLWRVGHOHGHFRUUHQWHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Resultado antes dos Impostos

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR5HVXOWDGRDQWHVGRV,PSRVWRVGD&RPSDQKLDWRWDOL]RXXP
OXFURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
GLIHUHQoDGH5PLOK}HVRXHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRWRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOK}HV

Imposto de Renda (IR) e contribuição social

1RVVRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]DUDP5PLOK}HVDSDJDUQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGR FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX
5PLOK}HV$YDULDomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRQDGHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVHPUHIHUHQWHVDDGLomRQDDSXUDomRGRUHVXOWDGRILVFDOGDGHVSHVD
GHEDL[DGHiJLRSRUimpairmentGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVTXDQGR
FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5
PLOK}HV


Resultado do exercício

1RVVRSUHMXt]RWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDYDULDomRQHJDWLYDGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RXXPOXFUROtTXLGRGH5PLOK}HV
(VWDUHGXomRGHFRUUHXGDVH[SOLFDo}HVGRVLWHQVDFLPD

Discussão das principais variações nas demonstrações de resultados para os exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
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1

Em relação à receita líquida do período.

Receitas líquidas

1RVVDVUHFHLWDVOtTXLGDVWRWDOL]DUDP5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5PLOK}HV(VVD
YDULDomRSRVLWLYDGHFRUUHXGRDXPHQWRGDYHQGDPpGLDSRUORMDUHIOH[RGDVUHIRUPDVHDPSOLDo}HV
UHDOL]DGDV DR ORQJR GR DQR D TXDO SDVVRX GH 5 PLO ORMDPrV GXUDQWH  SDUD 5 PLO
ORMDPrV GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  R TXH UHSUHVHQWRX XP DXPHQWR GH  2 DXPHQWR IRL
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORIHFKDPHQWRGHORMDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH GXDVORMDVIRUDPDEHUWDVQRPHVPRSHUtRGR $VORMDVIHFKDGDVIRUDPUHVSRQViYHLV
SRUUHFHLWDVOtTXLGDVGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Custo dos Produtos Vendidos

2&XVWRGRVSURGXWRVYHQGLGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5 PLOK}HV(VVD
YDULDomRVXSHULRUDRDXPHQWRGHYHQGDVGHpMXVWLILFDGDSHODDOWHUDomRQRPL[GHSURGXWRV
YHQGLGRV 1R DQR GH  YHQGHPRV LWHQV TXH SRVVXHP XP FXVWR PDLRU TXH R PL[ GH SURGXWRV
YHQGLGRV HP  GHYLGR SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR QD SDUWLFLSDomR GD FDWHJRULD GH SURGXWRV
BrandedGHPHQRUPDUJHPEUXWDVHFRPSDUDGDjVGHPDLVFDWHJRULDV

Lucro Bruto

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR/XFUR%UXWRGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5
PLOK}HV RX  HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
WRWDOL]RX5PLOK}HV

Despesa Operacional 

$GHVSHVDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  HP UHODomR DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV 7DO
YDULDomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHHPIXQomRGDUHGXomRGHGHVSHVDVJHUDOHDGPLQLVWUDWLYDQRPRQWDQWH
GH5PLOK}HVUHGXomRGDGHVSHVDFRPHUFLDOHGHPDUNHWLQJQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVH
UHGXomRGHRXWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVQRYDORUGH5PLOK}HV
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$GHVSHVDJHUDOHDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPUHODomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV7DOUHGXomR
VHGHYHXSULQFLSDOPHQWHjTXHGDGHGHVSHVDVFRUSRUDWLYDVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVUHIHUHQWHVD
VLQHUJLDVFDSWXUDGDVFRPDLQWHJUDomRHJDQKRGHHVFDODFRPDDTXLVLomRGD5HGH5RViULR

$GHVSHVDFRPHUFLDOHGHPDUNHWLQJWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV 7DO UHGXomR VH GHYHX
SULQFLSDOPHQWHDRIHFKDPHQWRGHORMDVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

2XWUDV UHFHLWDVGHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD WRWDOL]DUDP UHFHLWD GH 5 PLOK}HV QR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD PHOKRUD GH 5
PLOK}HV HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX
GHVSHVD GH 5 PLOK}HV (VWD YDULDomR IRL GHYLGD SULQFLSDOPHQWH DR UHFRQKHFLPHQWR GH 5
PLOK}HV UHIHUHQWH D FUpGLWR WULEXWiULR GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  DGLFLRQDOPHQWH DV GHVSHVDV
DGLFLRQDLVLQFRUULGDVHPUHIHUHQWHDIHFKDPHQWRGHORMDVTXHWRWDOL]DUDP5PLOK}HV

Resultado antes do Resultado Financeiro
2/XFURDQWHVGR5HVXOWDGRILQDQFHLURWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH  RX 5 PLOK}HV HP UHODomR DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX XP SUHMXt]R GH 5
PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRDXPHQWRGROXFUREUXWRHGDUHGXomRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
DPERVH[SRVWRVQRVLWHQVDFLPD


Resultado Financeiro

1RVVR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV (VWD
UHGXomR GHFRUUHX GD DPRUWL]DomR GH SDUFHOD GD GtYLGD SRU PHLR GRV UHFXUVRV DXIHULGRV FRP RV
DXPHQWRVGHFDSLWDOUHDOL]DGRVHPRTXHUHVXOWRXHPXPDUHGXomRGDGtYLGDEUXWDHGtYLGD
OtTXLGDGD&RPSDQKLD(PGHGH]HPEURGHDGtYLGDEUXWDWRWDOL]RX5UHSUHVHQWDQGR
XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  TXDQGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV $ GtYLGD OtTXLGD GD &RPSDQKLD UHGX]LX
5PLOK}HVRXDTXDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR TXDQGR FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV&RPDUHGXomRGDGtYLGDWLYHPRVTXHSDJDU
PHQRV MXURV QR H[HUFtFLR VRFLDO GH  GH GH]HPEUR GH  GLPLQXLQGR SRUWDQWR QRVVD GHVSHVD
ILQDQFHLUD

Resultado antes dos Impostos

(PUD]mRGRVIDWRUHVGLVFXWLGRVDFLPDR5HVXOWDGRDQWHVGRV,PSRVWRVGD&RPSDQKLDWRWDOL]RXXP
SUHMXt]RGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPD GLIHUHQoD GH 5 PLOK}HV RX  HP UHODomR DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOK}HV

Imposto de Renda e contribuição social

1RVVRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVSRVLWLYRV ,5GLIHULGRDWLYR 
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5
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PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HVSRVLWLYRV ,5GLIHULGRDWLYR (VWDUHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWH
GDH[SUHVVLYDUHGXomRGRSUHMXt]RDQWHVGRVLPSRVWRVHP5PLOK}HV

Resultado do exercício

1RVVROXFUROtTXLGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RXXPSUHMXt]RGH5PLOK}HV(VWH
DXPHQWRGHFRUUHXGDVH[SOLFDo}HVGRVLWHQVDFLPD


Balanços patrimoniais

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de março de 2019 e 31 de dezembro de
2019



HP5PLO 

HP5PLO 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D











,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV











&RQWDVD5HFHEHU

















































































,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV











,5H&6//GLIHULGRV











,PSRVWRVDUHFXSHUDU





















,PRELOL]DGR











,QWDQJtYHO



















































(VWRTXHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRV
2XWUDVFRQWDVDUHFHEHU
7RWDOGR$WLYR&LUFXODQWH

'HSyVLWRV-XGLFLDLV

2XWURVFRQWDVDUHFHEHU


7RWDOGR$WLYR1mR&LUFXODQWH

7RWDOGR$WLYR
1

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

GHPDUoRGH
[GH
GH]HPEURGH

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGR
HPGHPDUoRGH

Em relação ao total do ativo.
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3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
GHPDUoRGH



9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

HP5PLO 

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
9DULDo}HV
9DULDo}HV
YHUWLFDLV
YHUWLFDLV  


[


)RUQHFHGRUHV











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











6DOiULRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLV





















,PSRVWRVHWD[DV
$UUHQGDPHQWRD3DJDU











2XWURV











&RQWDVDSDJDUDTXLVLomRGH
VXEVLGLiULD



























7RWDOGR3DVVLYR&LUFXODQWH


 






(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



 










,PSRVWRVHWD[DV











,PSRVWRVGLIHULGRV











3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV











&RQWDV D SDJDU  DTXLVLomR GH
VXEVLGLiULD



 







 

















$UUHQGDPHQWRDSDJDU

7RWDO GR
&LUFXODQWH


3DVVLYR

1mR


&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR


 








 










 



 

 























7RWDO GR 3DWULP{QLR /tTXLGR

H3DVVLYRV
1
Em relação ao total do patrimônio líquido e passivos.

 




Ativo Circulante

1RVVR $WLYR &LUFXODQWH WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Caixa e equivalentes de caixa
1RVVRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRLQFUHPHQWRGDVYHQGDVUHDOL]DGDVQR
PrVGHPDUoRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
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Contas a Receber

1RVVRFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO GH  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLDD 5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX GH YHQGDV UHDOL]DGDV QR PrV GH PDUoR GH


Estoques

1RVVRVHVWRTXHVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR VH GHX HP IXQomR GR FUHVFLPHQWR GDV YHQGDV
H[SHULPHQWDGR QR SHUtRGR H QD H[SHFWDWLYD GH DXPHQWR GH SUHoR GH PHGLFDPHQWRV LQLFLDOPHQWH
SUHYLVWDSDUDGHDEULOGHHTXHSRUIRUoDGH0HGLGD3URYLVyULDIRLDGLDGDSDUDGHMXQKR
GH

Outras Contas a Receber

1RVVDVGHPDLVFRQWDVDJUXSDGDVQDOLQKDGHFRQWDV³2XWUDV&RQWDVD5HFHEHU´WRWDOL]DUDP5
PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGR
FRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV


Ativo não circulante

1RVVRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R
IR e CSLL diferidos

1RVVRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHPDUoR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHP
GHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV7DOLQFUHPHQWRVHGHYHjH[SHFWDWLYDGD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHPHOKRUDQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDQRIXWXUR

Imobilizado

1RVVRLPRELOL]DGRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR LQYHVWLPHQWR IHLWR QD
FRPSUDGHPRELOLiULRSDUDDVORMDVHDRLQYHVWLPHQWRIHLWRQDVGXDVORMDVDEHUWDVHQWUHRVWULPHVWUHV

Intangível

1RVVRLQWDQJtYHOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
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Passivo circulante
1RVVR SDVVLYR FLUFXODQWH WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Fornecedores

1RVVDFRQWDGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHVHPDQWHQGRHP
OLQKDTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

Empréstimos

1RVVRV HPSUpVWLPRV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
WRWDOL]RX5PLOK}HV(VWHDXPHQWRVHGHXHPIXQomRGDPDLRUFRQFHQWUDomRGHYHQFLPHQWRGRV
HPSUpVWLPRVYLJHQWHVQXPSUD]RGHPHVHV

Arrendamento a pagar

(PGHPDUoRGHDFRQWDGHDUUHQGDPHQWRDSDJDUWRWDOL]RX5PLOK}HVXPDXPHQWRGH
5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOGHGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX
5PLOK}HV(VWDFRQWDIRLFULDGDHPDSyVDHQWUDGDHPYLJRUGDQRUPDFRQWiELO&3&
5 ,)56HDYDULDomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDPHQVXUDomRGRIOX[RGHFDL[DIXWXURUHODWLYRj
DUUHQGDPHQWRGHQRVVDVORMDV

Contas a pagar - aquisição de subsidiária

1RVVD FRQWD GH DTXLVLomR GH VXEVLGLiULD WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOKmR RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGHXPDGDVSDUFHODV
TXHVDLXGRORQJRSUD]RSDUDRFXUWRSUD]R


Passivo não circulante

1RVVRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRLQFUHPHQWRGH5PLOK}HVGH
(PSUpVWLPRH)LQDQFLDPHQWRGH/RQJR3UD]RHRLQFUHPHQWRGH5PLOK}HVGH$UUHQGDPHQWRVD
3DJDUSHODYDULDomRQDPHQVXUDomRGRIOX[RGHFDL[DIXWXURUHODWLYRjDUUHQGDPHQWRGHQRVVDVORMDV
(VWH DXPHQWR QD GtYLGD GH ORQJR SUD]R HVWi UHODFLRQDGD WDQWR DR DXPHQWR GR HQGLYLGDPHQWR GD
&RPSDQKLDTXDQWRGRDORQJDPHQWRGRSHUILOGDGtYLGD


Patrimônio líquido

Capital Social

2FDSLWDOVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHPDUoRGHRPHVPRFDSLWDOVRFLDOHP
GHGH]HPEURGH
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(Prejuízos) acumulados

1RVVR VDOGR GH 3UHMXt]RV DFXPXODGRV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH PDUoR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRGHFRUUHXGRSUHMXt]RGRSHUtRGR
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro
de 2018
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

HP5PLO 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  
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'HSyVLWRV-XGLFLDLV











,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV











,5H&6//GLIHULGRV











,PSRVWRVDUHFXSHUDU











&RQWDVD5HFHEHU
(VWRTXHV


7RWDOGR$WLYR&LUFXODQWH


2XWURVFRQWDVDUHFHEHU











,PRELOL]DGR











,QWDQJtYHO









 






















7RWDOGR$WLYR1mR&LUFXODQWH

7RWDOGR$WLYR
1

[

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

HP5PLO 
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D























Em relação ao total do ativo.
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HP5PLO 



9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

[

HP5PLO 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  

)RUQHFHGRUHV









 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











6DOiULRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLV











,PSRVWRVHWD[DV











$UUHQGDPHQWRD3DJDU







QD

QD

2XWURV











&RQWDVDSDJDUDTXLVLomRGH
VXEVLGLiULD









 









 





7RWDOGR3DVVLYR&LUFXODQWH

 
















 









 

,PSRVWRVGLIHULGRV











3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV









 

&RQWDV D SDJDU  DTXLVLomR GH
VXEVLGLiULD



 

QD

QD



 

QD

QD

















(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
,PSRVWRVHWD[DV

$UUHQGDPHQWRDSDJDU

7RWDO GR
&LUFXODQWH


3DVVLYR

1mR



 






&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR


 



 










 

 

 

 











 











7RWDO GR 3DWULP{QLR /tTXLGR

H3DVVLYRV
1
Em relação ao total do patrimônio líquido e passivos.

 






Ativo Circulante

1RVVR$WLYR&LUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Caixa e equivalentes de caixa
1RVVR FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWD UHGXomR GHFRUUHX GRV DXPHQWRV GH
FDSLWDOUHDOL]DGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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Estoques

1RVVRV HVWRTXHV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWD UHGXomR GHFRUUHX GD RWLPL]DomR GRV HVWRTXHV GDV ILOLDLV DR
ORQJRGRDQR

Impostos a recuperar

1RVVRVLPSRVWRVDUHFXSHUDUWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRDGLFLRQDOGHFUpGLWRGH3,6&2),16VREUH
,&06QDEDVHGHYHQGDV

Outras Contas a Receber

1RVVDVGHPDLVFRQWDVDJUXSDGDVQDOLQKDGHFRQWDV³2XWUDV&RQWDVD5HFHEHU´WRWDOL]DUDP5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGR
FRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRLQFUHPHQWRQDFRQWDGH$FRUGRV&RPHUFLDLV FRP,QG~VWULD QRYDORUGH
5PLOK}HVGHYLGRDPDLRUUHOHYkQFLDGHQRVVD&RPSDQKLDQDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFD


Ativo não circulante

1RVVRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R
IR e CSLL diferidos

1RVVR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOKmR RX  HP OLQKD TXDQGR
FRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

Imobilizado

1RVVR LPRELOL]DGR WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRLPSDFWRGDDGRomRGR,)56TXH
DGLFLRQRX5PLOK}HVUHIHUHQWHVDRGLUHLWRGHXVRTXHSRVVXtPRVHPUD]mRGRVFRQWUDWRVGH
ORFDomRGDVQRVVDVORMDV$SDUWLUGDDGRomRGR,)56SDVVDPRVDVHUREULJDGRVDFRQWDELOL]DUQR
QRVVRDWLYRRYDORUWRWDOGRDOXJXHOGDVORMDVSUHYLVWRQRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRVVXEWUDtGRGRVYDORUHV
MiUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,)56
EHPFRPRRVHIHLWRVGHOHGHFRUUHQWHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHGDDEHUWXUD
GHORMDVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

Intangível

1RVVRLQWDQJtYHOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDUHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODEDL[DSRULPSDLUPHQWQR
DQRGH
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Passivo circulante
1RVVRSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Fornecedores

1RVVDFRQWDGHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHVHPDQWHQGR
HP OLQKD TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5
PLOK}HV

Empréstimos

1RVVRVHPSUpVWLPRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
WRWDOL]RX5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXGRDXPHQWRGDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURH
SDUDILQVGHLQYHVWLPHQWRV

Arrendamento a pagar

(PGHGH]HPEURGHDFRQWDGHDUUHQGDPHQWRDSDJDUWRWDOL]RX5PLOK}HV(VWDFRQWD
IRLFULDGDHPDSyVDHQWUDGDHPYLJRUGDQRUPDFRQWiELO&3& 5 ,)56

Contas a pagar - aquisição de subsidiária

1RVVD FRQWD GH DTXLVLomR GH VXEVLGLiULD WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDYDULDomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGD
UHGXomR GR YDORU D SDJDU UHIHUHQWH j DTXLVLomR GD UHGH GH 'URJDULDV 5RViULR QR YDORU GH 5
PLOK}HV


Passivo não circulante

1RVVRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWD GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GD SDUFHOD GH ORQJR SUD]R
UHIHUHQWHDRDUUHQGDPHQWRDSDJDUQRYDORUGH5PLOK}HVGHYLGRjDGRomRLQLFLDOGR,)56
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,)56EHPFRPRRVHIHLWRVGHOHGHFRUUHQWHVYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


Patrimônio líquido

Capital Social

2FDSLWDOVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSUDWLFDPHQWHHPOLQKDFRP
RFDSLWDOVRFLDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
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(Prejuízos) acumulados

1RVVR VDOGR GH 3UHMXt]RV DFXPXODGRV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VVD YDULDomR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GR
LPSDFWRGDDGRomRLQLFLDOGR,)56QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
R,)56EHPFRPRRVHIHLWRVGHOHGHFRUUHQWHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro
de 2017
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

HP5PLO 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  

















QD























,PSRVWRVDUHFXSHUDU











2XWURVFRQWDVDUHFHEHU





























































,5H&6//GLIHULGRV











,PSRVWRVDUHFXSHUDU











&RQWDVD5HFHEHU
(VWRTXHV


7RWDOGR$WLYR&LUFXODQWH

'HSyVLWRV-XGLFLDLV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2XWURVFRQWDVDUHFHEHU
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO

7RWDOGR$WLYR1mR&LUFXODQWH

7RWDOGR$WLYR
1

[

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

HP5PLO 
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D









































































Em relação ao total do ativo.
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

HP5PLO 

[

HP5PLO 

9DULDo}HV
YHUWLFDLV  

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV  

)RUQHFHGRUHV











(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



















QD

6DOiULRVHFRQWULEXLo}HVVRFLDLV











,PSRVWRVH7D[DV



















































,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV

2XWURV
&RQWDVDSDJDUDTXLVLomRGH
VXEVLGLiULD

7RWDOGR3DVVLYR&LUFXODQWH





























QD

,PSRVWRVHWD[DV











,PSRVWRVGLIHULGRV











3URYLVmRSDUD&RQWLQJrQFLDV


(PSUpVWLPRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV











&RQWDV D SDJDU  DTXLVLomR GH
VXEVLGLiULD









QD

2XWURV









QD










































7RWDO GR
&LUFXODQWH

3DVVLYR

1mR


&DSLWDOVRFLDO
$)$&
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR










QD







































7RWDO GR 3DWULP{QLR /tTXLGR

H3DVVLYRV
1
Em relação ao total do patrimônio líquido e passivos.

Ativo Circulante

1RVVRDWLYRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Caixa e equivalentes de caixa
1RVVR FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VWH DXPHQWR GHFRUUHX GRV DXPHQWRV GH
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FDSLWDOUHDOL]DGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQRYDORUWRWDOGH5
PLOK}HV

Estoques

1RVVRV HVWRTXHV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDUHGXomRGHFRUUHXHPVXDPDLRUSDUWHGRDXPHQWRGDVYHQGDV
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH

Impostos a recuperar

1RVVRVLPSRVWRVDUHFXSHUDUWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRFUpGLWRDGLFLRQDOGH
3,6&2),16VREUH,&06QDVYHQGDVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV

Outros Contas a Receber

1RVVDV GHPDLV FRQWDV DJUXSDGDV QD OLQKD GH FRQWDV ³2XWURV FRQWDV D UHFHEHU´ WRWDOL]DUDP 5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGR
FRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDUHGXomR
GHFRUUHXGDFRQVWLWXLomRGHXPDSURYLVmRSDUDSHUGDHPDFRUGRVFRPHUFLDLVSHODDGRomRLQLFLDOGR
,)56HSHODUHGXomRGRSUD]RPpGLRGHUHFHELPHQWRGHYHUEDVQRYDORUGH5PLOK}HV


Ativo não circulante

1RVVRDWLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHVHPDQWHQGRHP
OLQKDTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R
IR e CSLL diferidos

1RVVR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV WRWDOL]DUDP 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
WRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]DUDP5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXHP
VXD PDLRU SDUWH GR DGLFLRQDO GH ,5&6// GLIHULGRV GH 5 PLOK}HV UHIHUHQWH DR DXPHQWR GH
H[SHFWDWLYDGHDSURYHLWDPHQWRGHSUHMXt]RVILVFDLVDFXPXODGRV

Imobilizado

1RVVRLPRELOL]DGRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLD
D5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGRVLQYHVWLPHQWRVUHDOL]DGRVQRH[HUFtFLR
VRFLDOGH5PLOK}HVUHODFLRQDGRVPDMRULWDULDPHQWHDREUDVGHUHIRUPDVHDPSOLDo}HVUHDOL]DGDV
DRORQJRGRDQR

Intangível

1RVVRLQWDQJtYHOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
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FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWiUHGXomRGHFRUUHXGDDPRUWL]DomRGRVSRQWRVFRPHUFLDLVQR
YDORUGH5PLOK}HV


Passivo circulante
1RVVRSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV$VSULQFLSDLVYDULDo}HVHVWmRDQDOLVDGDVDEDL[R

Fornecedores

1RVVD FRQWD GH IRUQHFHGRUHV WRWDOL]RX 5 HP  GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDUHGXomRGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDOLTXLGDomRQRSUD]RGH
SDJDPHQWRVQHVWHSHUtRGR

Empréstimos e financiamentos

1RVVRVHPSUpVWLPRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDTXHGDGHFRUUHXGRVDXPHQWRVGHFDSLWDOUHDOL]DGRVGXUDQWHR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  QR YDORUGH 5PLOK}HV TXH IRUDP
XWLOL]DGRVSDUDDPRUWL]DUSDUWHGHQRVVDVGtYLGDV

Outros

1RVVDVGHPDLVFRQWDVDJUXSDGDVQDOLQKDGHFRQWDV³2XWUDV´WRWDOL]DUDP5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWDTXHGD
HVWiUHODFLRQDGDjUHGXomRGRVSDVVLYRVDQWHULRUHVjDTXLVLomRGD5RViULRHUHQHJRFLDGRVQRYDORUGH
5PLOK}HV


Contas a pagar - aquisição de subsidiária 

1RVVDFRQWDGH&RQWDVDSDJDUDTXLVLomRGHVXEVLGLiULDWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHP
GH GH]HPEUR GH  TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV 1HVWD YDULDomR HVWmR LQFOXtGRV XPD
UHGXomRGH5PLOK}HVUHIHUHQWHVDRSDJDPHQWRGD~OWLPDSDUFHODGD7DPRLRFRPSHQVDGRSHOD
WUDQVIHUrQFLD GD ~OWLPD SDUFHOD GD 5RViULR GH ORQJR SUD]R SDUD FXUWR SUD]R QR YDORU GH 5
PLOK}HV


Passivo não circulante

1RVVRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXH FRUUHVSRQGLD D 5 PLOK}HV (VVD UHGXomR GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GH GRLV IDWRUHV L  D
WUDQVIHUrQFLDGRVDOGRDSDJDUGH5PLOK}HVGD2SHUDomR5RViULRGRORQJRSDUDRFXUWRSUD]R
HPGHFRUUrQFLDGDGDWDGHYHQFLPHQWRGHVWDGtYLGDVHUQRYHPEURGHH LL GDGLPLQXLomRGD
SURYLVmR SDUD FRQWLQJrQFLDV HP UD]mR GD UHYHUVmR GD SURYLVmR GH FRQWLQJrQFLDV UHODFLRQDGD j
2SHUDomR 5RViULR R TXH IRL SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDQGR SHOR DORQJDPHQWR GR HQGLYLGDPHQWR GD
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&RPSDQKLD 5 PLOK}HV  $GLFLRQDOPHQWH WLYHPRV XPD UHGXomR GD SURYLVmR GH LPSRVWRV D
UHFROKHUHGDSURYLVmRGHFRQWLQJrQFLDVHPUD]mRGHYDULDo}HVPHQVDLVXVXDLVQRQ~PHURGHYHQGDV
GRVHWRUGHYDUHMRIDUPDFrXWLFR


Patrimônio líquido

Capital Social

2FDSLWDOVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH 5 PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXH
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VWHDXPHQWRQRFDSLWDOVRFLDOGHFRUUHXGRDXPHQWRGHFDSLWDOGH
5PLOK}HVHGDHIHWLYDomRGHXPDGLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO $)$& QRYDORU
GH5PLOK}HV

(Prejuízos) acumulados

1RVVR VDOGR GH 3UHMXt]RV DFXPXODGRV WRWDOL]RX 5 PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
SUDWLFDPHQWHHPOLQKDTXDQGRFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXHFRUUHVSRQGLDD
5PLOK}HV


Demonstrações de fluxo de caixa

Comparação entre os períodos de três meses findos em 31 de março de 2020 e 2019



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
&DL[DOtTXLGRDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWR GLPLQXLomR OtTXLGRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILPGRH[HUFtFLR

3HUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoR
GH


HP5PLO 



9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV
[































$VGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPDSUHVHQWDUDP
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
GHFRUUHQWHVGH5PLOK}HVDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRSRU5PLOK}HV
JHUDGRVQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRH5PLOK}HVFRQVXPLGRVQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$DGPLQLVWUDomRQmRYLVXDOL]RXLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'QR
IOX[RGHFDL[DUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHXPDYH]TXHHVVHV
LPSDFWRVDWLQJLUDPPDLVRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRGH

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPIOX[RQHJDWLYRGH5PLOK}HV
QRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHFRPSDUDGRDXPIOX[RSRVLWLYRGH5
PLOKmRQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH(VVDYDULDomRGH5PLOK}HVRX
 GHFRUUHX SULQFLSDOPHQWH GD SLRUD QD JHUDomR LQWHUQD GH FDL[D HP 5 PLOK}HV VHQGR
SRVLWLYRHP5PLOK}HVHPGHPDUoRHSRVLWLYRHP5PLOK}HVHPGHPDUoR
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Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRDSUHVHQWRXXPFRQVXPRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGHFDL[D
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH

Caixa líquido atividades de financiamento
2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRDSUHVHQWRXXPDJHUDomRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGHFDL[D
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH(VVDYDULDomRSRVLWLYD
GH5PLOK}HVRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSRU L XPPDLRUYROXPHGHHPSUpVWLPRVWRPDGRVQR
SHUtRGRVHQGR5PLOK}HVHPGHPDUoRGHH5PLOK}HVHPGHPDUoRGH
H LL XPPDLRUYROXPHGHHPSUpVWLPRVQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHQR
PRQWDQWHGH5PLOK}HV


Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

([HUFtFLR6RFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


HP5PLO 





&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
&DL[DOtTXLGRDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILPGRH[HUFtFLR

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV
[





 

 

 
 
 


 




 
 
 
 


$V GLVSRQLELOLGDGHV GH FDL[D GD &RPSDQKLD QR DQR GH  DSUHVHQWDUDP XPD UHGXomR GH 5
PLOK}HVGHFRUUHQWHVGH5PLOK}HVDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRFRPSHQVDGRVSRU
5PLOK}HVJHUDGRVQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRH5PLOK}HVJHUDGRVQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPIOX[RSRVLWLYRGH5PLOK}HV
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPIOX[RQHJDWLYRGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomRGH5PLOK}HV
RXGHFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGDPHOKRUDGDJHUDomRLQWHUQDGHFDL[DHP5PLOK}HV
VHQGRSRVLWLYDGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHQHJDWLYDHP5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGH

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRDSUHVHQWRXXPFRQVXPRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGH
FDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomRGH
5PLOK}HVGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHDRPDLRUFRQVXPRGHFDL[DFRPLQYHVWLPHQWRGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHODWLYRDRSDJDPHQWRGD~OWLPD
SDUFHODGRSUHoRGHDTXLVLomRGD5HGH7DPRLRFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGHFDL[DGH5PLOK}HV
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QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  UHIHUHQWH D XPD SDUFHOD GHYLGD SHOD
DTXLVLomRGD5HGH5RViULR

Caixa líquido atividades de financiamento
2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRDSUHVHQWRXXPFRQVXPRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPDJHUDomRGH
FDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomR
QHJDWLYD GH 5 PLOK}HV RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SRU L  XPD GLIHUHQoD QHJDWLYD GH 5
PLOK}HV UHIHUHQWH DR PHQRU YROXPH GH UHFXUVRV DSRUWDGRV YLD DXPHQWR GH FDSLWDO QR H[HUFtFLR
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRPDSRUWHVGH5
PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  H LL  XP PHQRU YROXPH GH
HPSUpVWLPRVDPRUWL]DGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH
5PLOK}HV

Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017

([HUFtFLR6RFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH






HP5PLO 
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
&DL[DOtTXLGRDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILPGRH[HUFtFLR

9DULDo}HV
KRUL]RQWDLV
[








 

 

 

 




 





 
 



$VGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DGD&RPSDQKLDQRDQRGHDSUHVHQWDUDPXPDXPHQWRGH5
PLOK}HV GHFRUUHQWHV GH 5 PLOK}HV JHUDGRV SHODV DWLYLGDGHV GH ILQDQFLDPHQWR TXH IRUDP
SDUFLDOPHQWH FRPSHQVDGRV SRU 5 PLOK}HV DSOLFDGRV QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV H 5
PLOK}HVDSOLFDGRVQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

Caixa líquido gerado pelas (aplicados nas) atividades operacionais

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPFRQVXPRGHFDL[DOtTXLGRJHUDGR
SHODV DSOLFDGRVQDV DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGHFDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VVD YDULDomR GH 5 PLOK}HV RX  GHFRUUHX
SULQFLSDOPHQWH L GDPHOKRUDQDJHUDomRLQWHUQDGHFDL[DHP5PLOK}HVVHQGRQHJDWLYRHP
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURHQHJDWLYRVHP5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
LL SHODUHGXomRQDQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLURHP5PLOK}HVVHQGRHPGHGH]HPEURGH
QHJDWLYRVHP5HHPGHGH]HPEURGHHP5PLOK}HVH LLL XPDUHGXomRGH
LPSRVWRVDUHFROKHUHP5PLOK}HVVHQGR5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHQHJDWLYR
HP5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRDSUHVHQWRXXPFRQVXPRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGH
FDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomRGH
5PLOK}HVGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHDRPDLRUFRQVXPRGHFDL[DFRPLQYHVWLPHQWRGH5
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PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHIHUHQWHDRSDJDPHQWRGD~OWLPD
SDUFHODGRSUHoRGHDTXLVLomRGD5HGH7DPRLRFRPSDUDGRDXPFRQVXPRGHFDL[DGH5PLOK}HV
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHWDPEpPUHIHUHQWHDSDJDPHQWRGHSDUFHOD
GHYLGDDDTXLVLomRGD5HGH7DPRLRRTXHUHSUHVHQWRXXPDYDULDomRQHJDWLYDGH5PLOK}HV$V
DGLo}HVDRLPRELOL]DGRHDRLQWDQJtYHOFRPSOHWDPDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRHVHPDQWLYHUDPQR
PHVPRSDWDPDUGHFHUFDGH5PLOK}HVGXUDQWHRVGRLVH[HUFtFLRV

Caixa líquido atividades de financiamento
2IOX[RGHFDL[DGDVQRVVDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRDSUHVHQWRXXPDJHUDomRGHFDL[DGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDXPDJHUDomRGH
FDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomR
QHJDWLYD GH 5 PLOK}HV RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SRU L  XP PHQRU YROXPH GH HPSUpVWLPRV
FDSWDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHWRWDOL]RXXPDJHUDomRGH
FDL[DGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPDJHUDomRGHFDL[DGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHLPSDFWRXQHJDWLYDPHQWHDJHUDomRGHFDL[DHP5
PLOK}HV QD FRPSDUDomR HQWUH HVWHV SHUtRGRV H LL  SRU XP PDLRU YROXPH GH SDJDPHQWRV GH
HPSUpVWLPRV DPRUWL]DomRHMXURV QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
WRWDOL]RX5PLOK}HVTXDQGRFRPSDUDGRDRVPHVPRVSDJDPHQWRVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HVJHUDQGRXPHIHLWRQHJDWLYRQRFDL[D
GH5PLOK}HV$UHGXomRQDJHUDomRGHFDL[DIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSRUXPDGLIHUHQoD
SRVLWLYDGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRPDLRUYROXPHGHUHFXUVRVDSRUWDGRVYLDDXPHQWRGHFDSLWDO
QRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVFRPSDUDGRFRP
DSRUWHVGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR


D
5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHPHVSHFLDO

i.
Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGR HP  GH PDUoR GH  QRVVD UHFHLWD IRL FRPSRVWD VXEVWDQFLDOPHQWH SHOD YHQGD GH
PHGLFDPHQWRV PDUFDHJHQpULFRV over the counter 27& QmRPHGLFDPHQWRV SHUIXPDULDSURGXWRV
GH KLJLHQH SHVVRDO FRVPpWLFRV H GHUPRFRVPpWLFRV  'HVHQYROYHPRV QRVVDV DWLYLGDGHV GH QHJyFLR
FRQVLGHUDQGRXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXHpXWLOL]DGRFRPREDVHSDUDDJHVWmRGDHQWLGDGHH
SDUDDWRPDGDGHGHFLVmR
LL
Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

$DWXDomRGDQRVVD&RPSDQKLDpYROWDGDjFRPHUFLDOL]DomRQRYDUHMRFRPDEUDQJrQFLDUHJLRQDOGH
PHGLFDPHQWRVTXHHQJOREDPHGLFDPHQWRVbranded PHGLFDPHQWRVVXMHLWRVjSUHVFULomRPpGLFD 
PHGLFDPHQWRV JHQpULFRV H PHGLFDPHQWRV OTC over-the-counter  SURGXWRV GH KLJLHQH SHVVRDO
EHOH]DHFRVPpWLFRVHSURGXWRVGHFRQYHQLrQFLD$VVLPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHSHQGHPGH
FRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVHVRIUHPLPSDFWRSRUIDWRUHVFRPR

L
Crescimento real do Produto Interno Bruto e poder de compra dos consumidores1RVVD
LQG~VWULD GH YDUHMR p VHQVtYHO D UHGXo}HV QR SRGHU GH FRPSUD GRV FRQVXPLGRUHV
,QGLFDGRUHV FRPR R 3,% TXH QRV DQRV GH   H  DSUHVHQWRX YDULDomR GH
  H  UHVSHFWLYDPHQWH UHIOHWHP XP SHTXHQR DYDQoR QD SHUVSHFWLYD
HFRQ{PLFD GR SDtV $ WD[D PpGLD DQXDO GH GHVHPSUHJR QR %UDVLO WDPEpP p XP ERP
LQGLFDGRUPDFURHFRQ{PLFRTXHUHIOHWHSRVVtYHLVRVFLODo}HVGHGHPDQGDVGRSDtV

LL 
Inflação$SHVDUGHQmRDWULEXLUPRVRLPSDFWRGDLQIODomRGLUHWDPHQWHHPQRVVDUHFHLWD
SRGHPRV SHUFHEHU R VHX LPSDFWR SULQFLSDOPHQWH HP QRVVDV GHVSHVDV FRPR VDOiULRV
FRQWUDWRV GH DOXJXpLV H PDWpULDV GH FRQVXPR TXH HP VXD PDLRULD VmR UHDMXVWDGRV
DQXDOPHQWH FRP tQGLFHV DWUHODGRV DR ,3&$ RX ,*30 $ LQIODomR ,3&$  DSUHVHQWRX
YDULDomRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GH   H  UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV LPSDFWRV GD
LQIODomRQDQRVVDUHFHLWDYLGHLWHP E H F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


E 9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR LQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

23UHoR)iEULFDGRV0HGLFDPHQWRVpUHDMXVWDGRSHOR*RYHUQR)HGHUDODQXDOPHQWHQRPrVGHDEULO
FRPEDVHQR,3&$ ËQGLFHGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR 1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHRUHDMXVWHPpGLRGHSUHoRVDRFRQVXPLGRUIRLGHHQRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
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F
,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGRFkPELR
H GD WD[D GH MXURV QR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H QR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR D &RPSDQKLD TXDQGR
UHOHYDQWH

9LVWRTXHWRGRVRVQRVVRVSDVVLYRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHVWmRGHQRPLQDGRVHP5HDLVRQRVVR
UHVXOWDGRGHRSHUDo}HVHVLWXDomRILQDQFHLUDQmRVmRGLUHWDPHQWHDIHWDGRVSHODYDULDomRGDWD[DGH
FkPELR5HDO['yODU

(VWDPRVVXMHLWRVjVOHLVIHGHUDLVTXHLPS}HPFRQWUROHGHSUHoRVDPDLRULDGRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRV
TXHYHQGHPRV2VSUHoRVTXHSRGHPRVFREUDUVREUHHVVHVSURGXWRVHVWmRVXMHLWRVDROLPLWHUHDMXVWDGR
DQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPRVWHUPRVGDOHLIHGHUDOSDUDUHIOHWLUDVPXGDQoDVGDLQIODomR(VVHFRQWUROH
GHSUHoRDIHWDUDQRVVDOXFUDWLYLGDGH1mRpSRVVtYHOSUHYHUVHR*RYHUQR)HGHUDOLUiLPSRUFRQWUROHV
GHSUHoRDGLFLRQDLVRXPDLVUHVWULWLYRVSDUDRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVQRIXWXURRTXHSRGHULDQRV
DIHWDUDGYHUVDPHQWH
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(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV


D
LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDLQIRUPDUDPTXHQHQKXPVHJPHQWRRSHUDFLRQDOIRLLQWURGX]LGRRX
DOLHQDGRQRkPELWRGDVQRVVDVDWLYLGDGHVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGH
HHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH


E FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDLQIRUPDUDPTXHQHQKXPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDIRLFRQVWLWXtGD
DGTXLULGDRXDOLHQDGDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHH
QRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH


F
HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDLQIRUPDUDPTXHQmRRFRUUHUDPHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
QRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGH


566
PÁGINA: 200 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU


D
PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

IFRS 16

(PGHMDQHLURGHRInternational Accounting Standard Board ,$6% HPLWLXR,)56±
Leases-iHPGH]HPEURGHIRLHPLWLGRR&3& 5 TXHHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGH
HPVXEVWLWXLomRD,$6&3&±Operações de Arrendamento Mercantil

$QRYD,)56&3& 5 LQWURGX]XPPRGHOR~QLFRGHFRQWDELOL]DomRGHDUUHQGDPHQWRVQR
EDODQoRSDWULPRQLDOSDUDDUUHQGDWiULRV8PDUUHQGDWiULRUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRTXH
UHSUHVHQWDRVHXGLUHLWRGHXWLOL]DURDWLYRDUUHQGDGRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRTXHUHSUHVHQWDD
VXDREULJDomRGHHIHWXDUSDJDPHQWRVGRDUUHQGDPHQWR,VHQo}HVHVWmRGLVSRQtYHLVSDUDDUUHQGDPHQWRV
GHFXUWRSUD]RHLWHQVGHEDL[RYDORU

2&3& 5 ,)56VXEVWLWXLDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3&,$6
 Operações de Arrendamento Mercantil H R ,&3& ,)5,&  6,&  H 6,&  Aspectos
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil

E HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

$EDL[RHVWmRGHVFULWRVRVSULQFLSDLVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGDDOWHUDomRLQWURGX]LGDSHOR,)56

L  $UUHQGDPHQWRVHPTXHD&RPSDQKLDpXPDDUUHQGDWiULD

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHXQRYRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDVHXVDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVEDVLFDPHQWH
GHORMDVHFHQWURGHGLVWULEXLomR$QDWXUH]DGDVGHVSHVDVUHODFLRQDGDVjTXHOHVDUUHQGDPHQWRVPXGRX
SRUTXHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXXPFXVWRGHGHSUHFLDomRGHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRHGHVSHVDGH
MXURVVREUHREULJDo}HVGHDUUHQGDPHQWR

$&RPSDQKLDDQWHULRUPHQWHUHFRQKHFLDXPDGHVSHVDOLQHDUGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOGXUDQWHR
SUD]RGRDUUHQGDPHQWRHUHFRQKHFLDDWLYRVHSDVVLYRVQDPHGLGDHPTXHKDYLDXPDGLIHUHQoDWHPSRUDO
HQWUHRVSDJDPHQWRVHIHWLYRVGHDUUHQGDPHQWRVHDVGHVSHVDVUHFRQKHFLGDV

LL  7UDQVLomR

$&RPSDQKLDDSOLFRXR&3& 5 ,)56LQLFLDOPHQWHHPGHMDQHLURGHXWLOL]DQGRD
DERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGD3RUWDQWRRHIHLWRFXPXODWLYRGDDGRomRGR&3& 5 ,)56
IRLUHFRQKHFLGRFRPRXPDMXVWHQRVDOGRGHDEHUWXUDGRVOXFURVDFXPXODGRVHPGHMDQHLURGH
VHPDWXDOL]DomRGDVLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDV

0XLWRHPERUDRQRYRSURQXQFLDPHQWRQmRWUDJDQHQKXPDDOWHUDomRQRPRQWDQWHWRWDOTXHGHYHUiVHU
OHYDGRDRUHVXOWDGRDRORQJRGDYLGD~WLOGRFRQWUDWRpFRUUHWRDILUPDUTXHKiXPHIHLWRWHPSRUDOQR
OXFUR OtTXLGR HP IXQomR SULQFLSDOPHQWH GR PpWRGR GH UHFRQKHFLPHQWR GRV MXURV H DWXDOL]DomR
PRQHWiULD DVVRFLDGRV DRV DUUHQGDPHQWRV DLQGD TXH VHP LPSDFWR UHOHYDQWH FRQIRUPH DQiOLVHV
UHDOL]DGDV

$&RPSDQKLDWHYHFRPDDGRomRGDQRUPD&3& 5 ,)56RVVHJXLQWHVLPSDFWRVLQLFLDLV

• 5HFRQKHFLPHQWRGHGLUHLWRGHXVRGRDWLYRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRH
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• $XPHQWRGR(%,7'$ 5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO 

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHXRVVHJXLQWHVYDORUHVQDGDWDGHWUDQVLomRHPGHMDQHLURGH

$WLYR

'LUHLWRGHXVRGHDWLYRV

3DVVLYR&LUFXODQWH
&RPSURPLVVRV
GH

$UUHQGDPHQWRV2SHUDFLRQDLV
7RWDO3DVVLYR&LUFXODQWH

3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
&RPSURPLVVRV
GH

$UUHQGDPHQWRV2SHUDFLRQDLV
7RWDO3DVVLYR1mR&LUFXODQWH

3DVVLYR

,5'LIHULGR

,PSDFWR3DWULP{QLR/tTXLGR


F
UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRUHODWyULRGRDXGLWRU

%DVHVSDUDRSLQL}HVFRPUHVVDOYD
1mRKRXYHUHVVDOYDVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2SLQLmRFRPUHVVDOYDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
1mRKRXYHUHVVDOYDVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2SLQLmRFRPUHVVDOYDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDV
1mRKRXYHUHVVDOYDVQRSDUHFHUGRDXGLWRU
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±3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

$ SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHTXHU R XVR GH HVWLPDWLYDV H MXOJDPHQWRV SDUD
GHWHUPLQDGDV RSHUDo}HV H VHXV UHIOH[RV HP DWLYRV SDVVLYRV UHFHLWDV H GHVSHVDV $V SUHPLVVDV
XWLOL]DGDV VmR EDVHDGDV QR QRVVR KLVWyULFR H HP RXWURV IDWRUHV FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV 7DLV
SUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVSHULRGLFDPHQWHSHODQRVVDDGPLQLVWUDomRFXMRVUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLIHULU
GRVYDORUHVHVWLPDGRV

$VHJXLUVmRDSUHVHQWDGDVLQIRUPDo}HVDSHQDVVREUHSUiWLFDVFRQWiEHLVHHVWLPDWLYDVTXHUHTXHUHP
HOHYDGRQtYHOGHMXOJDPHQWRRXFRPSOH[LGDGHHPVXDDSOLFDomRHTXHSRGHPDIHWDUPDWHULDOPHQWHD
QRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVQRVVRVUHVXOWDGRV

3URYLV}HVSDUDULVFRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV

$ QRVVD &RPSDQKLD p SDUWH HP Do}HV MXGLFLDLV H SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV GHFRUUHQWHV GR FXUVR
QRUPDO GH VHXV QHJyFLRV HQYROYHQGR PDWpULDV WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV H FtYHLV $V SURYLV}HV SDUD
HVVDV FRQWLQJrQFLDV VmR FRQVWLWXtGDV SDUD WRGRV RV ULVFRV UHIHUHQWHV D SURFHVVRV MXGLFLDLV TXH
UHSUHVHQWHPSHUGDVSURYiYHLVHHVWLPDGDVFRPFHUWRJUDXGHVHJXUDQoD

$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDGRVSURFHVVRVFtYHLVFRQVXPLGRUWUDEDOKLVWDHWULEXWiULRVHP
TXH D QRVVD &RPSDQKLD p SDUWH LQLFLDOPHQWH FRQVLGHUD RV VHJXLQWHV SRQWRV L  HYLGrQFLDV
GLVSRQtYHLV LL KLHUDUTXLDGDVOHLV LLL SRVLomRMXULVSUXGHQFLDOH LY RSDUHFHUGHQRVVDDVVHVVRULD
MXUtGLFD TXH VmR UHYLVDGRV SRU QRVVD HTXLSH MXUtGLFD LQWHUQD 'HVWDFDPRV TXH HVWDV SURYLV}HV VmR
DMXVWDGDVSHULRGLFDPHQWHDILPGHUHIOHWLUPXGDQoDVFLUFXQVWDQFLDLVWDLVFRPRDHYROXomRHPWHUPRV
GDQDWXUH]DGRVSURFHVVRVHQWHQGLPHQWRVMXULVSUXGHQFLDLVUHFHQWHVSUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOH
GRFXPHQWDomRGLVSRQtYHO

+LVWRULFDPHQWHDVDo}HVMXGLFLDLVHPTXHVRPRVSDUWHUHVXOWDPHPXPYDORUGLIHUHQWHGRSUHYLVWR
LQLFLDOPHQWH &DVR QyV SURYLVLRQHPRV WRGRV RV SURFHVVRV FRP R YDORU RULJLQDO GD DomR SRGHPRV
DSUHVHQWDUXPYDORUSURYLVLRQDGRVXERXVXSHUHVWLPDGR3RUHVVDUD]mRQRVVRV'LUHWRUHVHQWHQGHP
TXHHVVDpXPDSROtWLFDFRQWiELOFUtWLFDHTXHGHYHPRVHIHWXDUHVWLPDWLYDVFRQVWDQWHVSDUDUHIOHWLUPRV
GDPHOKRUPDQHLUDRYDORUSURYiYHO

ÈJLRQDDTXLVLomRGDUHGH7DPRLR&6%H5RViULR

$ DGPLQLVWUDomR GD QRVVD &RPSDQKLD GHILQLX FDGD GURJDULD VHSDUDGDPHQWH FRPR XPD XQLGDGH
JHUDGRUDGHFDL[D 8*& FRPRREMHWLYRGHDORFDUHVVDV8*&VDRiJLRSDUDILQVGHUHGXomRDRYDORU
UHFXSHUiYHO XPD YH] TXH WRGDV DV RSHUDo}HV IRUDP LQWHJUDGDV SRVWHULRUPHQWH DR SURFHVVR GH
DTXLVLomR JHVWmRVLVWHPDVSURFHVVRVHWF HVHEHQHILFLDPGDVVLQHUJLDVGDVFRPELQDo}HV7RGDV
HVVDV8*&VIRUDPDORFDGDVDWRGRRVDOGRGRiJLRQRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEUR
GH

(PIXQomRGDSDQGHPLDGR&29,'RWHVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRiJLRUHDOL]DGRHP
GH GH]HPEURGH IRL DWXDOL]DGR SDUD GDWD EDVH  GH PDUoR GH FRQIRUPH SUHPLVVDV
GLVSRVWDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQGDVQRVVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrV
PHVHVILQGRHPGHPDUoRGH2FUHVFLPHQWRGDUHFHLWDIRLSURMHWDGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomR
RSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGHPHUFDGRGRYDUHMRIDUPDFrXWLFRHDFDSDFLGDGHGR*UXSRG9DUHMR
)DUPDGHFDSWXUDUSDUWHGHVWHSRWHQFLDOGHPHUFDGR'HDFRUGRFRPHVWHQRYRWHVWHHPGHPDUoR
GHQmRIRLLGHQWLILFDGDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
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±,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


D
RVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR

1mR SRVVXtPRV LQIRUPDo}HV RX LWHQV UHOHYDQWHV TXH QmR HVWHMDP HYLGHQFLDGDV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV


E RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRSRVVXtPRVLQIRUPDo}HVRXLWHQVUHOHYDQWHVTXHQmRHVWHMDPHYLGHQFLDGDVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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±&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HYLGHQFLDP WRGRV RV LWHQV
UHOHYDQWHVGHQRVVDVRSHUDo}HVUHVXOWDGRVVLWXDomRHFRQ{PLFDILQDQFHLUDHSDWULPRQLDO
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±3ODQRGHQHJyFLRV

D
,QYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

i.descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos

2QRVVRSODQRGHQHJyFLRVTXHVHHQFRQWUDGHVFULWRDEDL[RHVWiEDVHDGRQDFDSWDomRGHUHFXUVRVSRU
PHLRGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDSULPiULDGHDo}HVGLYXOJDGDDRPHUFDGRHPGHMXOKRGH$VVLP
DH[HFXomRGRQRVVRSODQRGHQHJyFLRVHVWiGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDDRVXFHVVRGDUHIHULGDRIHUWD
S~EOLFDSULPiULDGHDo}HVWHQGRHPYLVWDDGHSHQGrQFLDGRVUHFXUVRVDVHUHPFDSWDGRVQRkPELWRGD
PHQFLRQDGDRIHUWDS~EOLFD$GLFLRQDOPHQWHFRQIRUPHGHVFULWR QRLWHP D LL DEDL[RHPQmR
KDYHQGR D QRVVD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV R SODQR GH QHJyFLRV GH QRVVD &RPSDQKLD VHUi
UHGLPHQVLRQDGR&DVRDQRVVDRIHUWDS~EOLFDVHMDHIHWLYDPHQWHFRQFOXtGDFRQIRUPHSUHYLVWRSDUWHGH
QRVVRVLQYHVWLPHQWRVIXWXURVVHUiGHGLFDGRPDMRULWDULDPHQWHjDEHUWXUDGHQRYDVORMDVPDVWDPEpP
jUHIRUPDHLQFUHPHQWRGDiUHDGHYHQGDVGHSDUWHGDVORMDVMiH[LVWHQWHV3UHWHQGHPRVH[HFXWDUR
SODQRGHH[SDQVmRHLQDXJXUDUQRYDVORMDVHPFLGDGHVTXHDLQGDQmRHVWDPRVSUHVHQWHVHDXPHQWDU
QRVVDSDUWLFLSDomRQDTXHODVRQGHMiSRVVXtPRVORMDV6HQGRDVVLPMiH[LVWHPORFDLVPDSHDGRV
SRUQRVVRWLPHTXHSUHHQFKHPRVQRVVRVUHTXLVLWRVSDUDDDEHUWXUDGHORMDVGDVQRVVDVEDQGHLUDV

&RQIRUPH LQIRUPDGR QRV LWHQV    H  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV HIHLWRV
GHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'LPSDFWDUDPDGYHUVDPHQWHHPPDLRUJUDXQRVVDVRSHUDo}HV
QRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKRGH(QWUHWDQWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDQRVVD
DGPLQLVWUDomRQmRYLVOXPEUDTXDLVTXHUDOWHUDo}HVHPQRVVRSODQRGHH[SDQVmRHPGHFRUUrQFLDGRV
LPSDFWRVGR&29,'$FUHGLWDPRVHQWUHWDQWRTXHDSDQGHPLDGRFRURQDYtUXVSRGHUiLPSDFWDUR
VHWRULPRELOLiULRJHUDQGRPHOKRUHVRSRUWXQLGDGHVSDUDORFDomR$VVLPDOpPGRVLQYHVWLPHQWRVHP
QRYDVORMDVHUHIRUPDVSUHWHQGHPRVFRQWLQXDULQYHVWLQGRHPSURMHWRVWHFQRORJLDVHLQIUDHVWUXWXUDV
SDUDVXSRUWDUDVXDHVWUXWXUDDWXDOHDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
ii.fontes de Financiamento dos investimentos

2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDDILUPDUDPTXHDVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRTXHXWLOL]DPRV
SDUDQRVVRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRIRUDPRFDL[DJHUDGRSRUQRVVDVRSHUDo}HVHUHFXUVRVGH
QRVVRVDFLRQLVWDV$GLFLRQDOPHQWHDQRVVD&RPSDQKLDSDVVDSRUXPSURFHVVRGHUHJLVWURGHRIHUWD
S~EOLFD SULPiULD GH Do}HV &DVR D QRVVD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV VHMD HIHWLYDPHQWH UHDOL]DGD VHXV
UHFXUVRVVHUmRXWLOL]DGRVSDUDQRVWHUPRVGLYXOJDGRVQRkPELWRGDUHIHULGDRIHUWDDEHUWXUDGHORMDV
HP OLQKD FRP RV QRVVRV LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV QR LWHP L DFLPD (P QmR KDYHQGRQRVVD RIHUWD
S~EOLFDGHDo}HVRSODQRGHQHJyFLRVGHQRVVD&RPSDQKLDVHUiUHGLPHQVLRQDGR

iii.desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

2V 'LUHWRUHV GD QRVVD &RPSDQKLD LQIRUPDUDP TXH DWp R PRPHQWR QmR Ki GHVLQYHVWLPHQWRV HP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWRV

E 'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURV
DWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD

2V 'LUHWRUHV GD QRVVD &RPSDQKLD LQIRUPDUDP TXH QmR Ki DTXLVLo}HV Mi GLYXOJDGDV GH SODQWDV
HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV FDSD]HV GH LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH QRVVD FDSDFLGDGH
SURGXWLYD
F
1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
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ii.
iii.
iv.

montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
projetos em desenvolvimento já divulgados
montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços


2V'LUHWRUHVGDQRVVD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHDPHVPDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRV
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±2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH

(PGHVHWHPEURGHD3URIDUPD'LVWULEXLGRUDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV6$ 3URIDUPD 
QRVVDDFLRQLVWDFRQWURODGRUDHD1LFH5-3DUWLFLSDo}HV6$VRFLHGDGHFRQWURODGDSRUQyV 1LFH 
FHOHEUDUDPFRPD%UDVLO3KDUPD6$ %53+ HFRPD5HGH1RUGHVWH)DUPiFLDV6$ 51) R
&RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV H 2XWUDV $YHQoDV &RQWUDWR  FRP R
SURSyVLWRGHDGTXLULUDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGDWRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD
'URJDULD5RViULR6$ 5RViULR HGD&HQWUR2HVWH)DUPD'LVWULEXLGRUDGH0HGLFDPHQWRV/WGD
&2)  VXMHLWR DR FXPSULPHQWR GH GHWHUPLQDGDV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV 6DWLVIHLWDV DV FRQGLo}HV
SUHFHGHQWHVDVVXPLPRVRFRQWUROHGDVRSHUDo}HVGD5RViULRHGD&2)HPGHQRYHPEURGH

3HODDTXLVLomRGH5RViULRH&2)D1LFHVHFRPSURPHWHXDSDJDUXPGHWHUPLQDGRSUHoRGHDTXLVLomR
3UHoR GH $TXLVLomR  R TXDO IRL GHWHUPLQDGR DSyV D YHULILFDomR GDV SRVLo}HV GH FDL[D
HQGLYLGDPHQWR H FDSLWDO GH JLUR GD 5HGH 5RViULR HP  GH VHWHPEUR GH  SDUWLQGR GH XP
enterprise valueGH5DMXVWDGRSDUDEDL[RSRUHYHQWXDLVLQGHQL]Do}HVGHYLGDVSHOD
%53+j1LFH$GLFLRQDOPHQWHD%53+SRGHULDID]HUMXVDXPSUrPLRGH5DWUHODGR
DRGHVHPSHQKRGD5RViULRFDVRDUHFHLWDEUXWDDFXPXODGDGD5RViULRDWLQJLVVH5
QRSHUtRGRGHPHVHV Earn-out 

&RPRJDUDQWLDGRILHOHLQWHJUDOSDJDPHQWRGR3UHoRGH$TXLVLomR1LFHDOLHQRXILGXFLDULDPHQWHHP
IDYRU GD %53+ Do}HV H TXRWDV UHSUHVHQWDWLYDV GD WRWDOLGDGH GR FDSLWDO VRFLDO GDV 6RFLHGDGHV
$OLHQDomR)LGXFLiULD 1D'DWDGH)HFKDPHQWRD1LFHUHDOL]RXRSDJDPHQWRGDSULPHLUDSDUFHOD
GR3UHoRGH$TXLVLomRVHQGRTXHRUHVWDQWH 6DOGR5HPDQHVFHQWH HVWDYDSUHYLVWRSDUDVHUTXLWDGR
HPGHQRYHPEURGH

(PGHQRYHPEURGHD1LFHUHFHEHXGD%53+XPDQRWLILFDomRTXHGDYDFLrQFLDGHTXHR
6DOGR 5HPDQHVFHQWH KDYLD VLGR FHGLGR D WtWXOR RQHURVR SDUD R %DQFR %7* 3DFWXDO 6$
&HVVLRQiULRH&HVVmRGR6DOGR5HPDQHVFHQWHUHVSHFWLYDPHQWH (PUD]mRGD&HVVmRGR6DOGR
5HPDQHVFHQWH DV 3DUWHV UHDOL]DUDP GRLV DGLWDPHQWRV j $OLHQDomR )LGXFLiULD GH IRUPD TXH DV
REULJDo}HV JDUDQWLGDV SDVVDUDP D VHU DV VHJXLQWHV L  REULJDo}HV DVVXPLGDV SHOD 1LFH TXH IRUDP
FHGLGDVSHOD%53+DR&HVVLRQiULRTXDOVHMDDREULJDomRGHSDJDPHQWRGR6DOGR5HPDQHVFHQWHH
LL REULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD1LFHSHUDQWHD%53+TXHQmRIRUDPFHGLGDVDR&HVVLRQiULRTXDLV
VHMDP D RSDJDPHQWRLQWHJUDOGREarn-out E RSDJDPHQWRLQWHJUDOGHHYHQWXDLVYDORUHVUHFHELGRV
HRX DSURYHLWDGRV SHOD 1LFH UHODFLRQDGRV D GHWHUPLQDGDV FRQWLQJrQFLDV DWLYDV H F  R SDJDPHQWR
LQWHJUDO GH HYHQWXDLV YDORUHV UHFHELGRV SHOD 1LFH D WtWXOR GH UHHPEROVR GH JDUDQWLDV MXGLFLDLV
HYHQWXDOPHQWHGHVHPEROVDGRVSHOD%53+ HPFRQMXQWRDV2EULJDo}HV*DUDQWLGDV%53+ 

(P  GH GH]HPEUR GH  D 1LFH H D 3URIDUPD FHOHEUDUDP FRP R &HVVLRQiULR LQVWUXPHQWR GH
FRQILVVmRGHGtYLGD &RQILVVmRGH'tYLGD SRUPHLRGRTXDO L ILFRXHVWDEHOHFLGRXPDSDUFHODQR
YDORUGH5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV DVHUSDJDSHODQRVVDVXEVLGLiULD1LFHDTXDOIRL
LQWHJUDOPHQWHTXLWDGDHPGHGH]HPEURGH LL ILFRXHVWDEHOHFLGRRDORQJDPHQWRGRSUD]R
SDUDSDJDPHQWRGR6DOGR5HPDQHVFHQWHRTXDOVHUiTXLWDGRPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHSDUFHODV
WULPHVWUDLVVXMHLWDVDFRUUHomRGH&',QRSHUtRGRQRYDORUGH5PLOKmRFDGDLQLFLDQGR
HPHHQFHUUDQGRHPH LLL R&HVVLRQiULRDVVLQRXR7HUPRGH/LEHUDomRGH
*DUDQWLDSRUPHLRGRTXDOFRQFHGHXj1LFHDOLEHUDomRWRWDOLUUHYRJiYHOHLUUHVWULWDGD$OLHQDomR
)LGXFLiULD

'LDQWHGDFHOHEUDomRGD&RQILVVmRGH'tYLGDD$OLHQDomR)LGXFLiULDDWXDOPHQWHJDUDQWHDSHQDVR
SDJDPHQWRGHHYHQWXDOEarn-out RXYDORUHVGHFRUUHQWHVGH2EULJDo}HV*DUDQWLGDVHPIDYRUGD%53+
$SXUDGRVRVWHUPRVGR&RQWUDWRHUHDOL]DGRVRVFiOFXORVQHFHVViULRVSDUDYHULILFDUHYHQWXDLVYDORUHV
GHYLGRVj%53+DQRVVD&RPSDQKLDHQWHQGHTXH L QmRKiYDORUGHEarn-out DVHUSDJRQRFRQWH[WR
GDDTXLVLomRGH&2)H5RViULR LL QmRKiTXDLVTXHUYDORUHVDVHUHPUHHPEROVDGRVj%53+DWtWXOR
GHFRQWLQJrQFLDDWLYDRXGHJDUDQWLDVMXGLFLDLVHYHQWXDOPHQWHGHVHPEROVDGRVSHOD%53+H LLL RV
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YDORUHVUHFHELGRVSHOD1LFHDWtWXORGHUHHPEROVRGHJDUDQWLDVMXGLFLDLVHYHQWXDOPHQWHGHVHPEROVDGRV
SHOD%53+WRWDOL]DPGH5

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD1LFHHVWDYDHPWUDWDWLYDVFRPRDXGLWRUUHVSRQViYHOSHOD
YDOLGDomRGRFiOFXORGR(DUQRXW HPOLQKDFRPRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQR&RQWUDWR SDUDQD
VHTXrQFLDUHDOL]DURSDJDPHQWRGRVYDORUHVGHYLGRVHFRQVHTXHQWHREWHQomRGD%53+GDOLEHUDomR
GD$OLHQDomR)LGXFLiULD

$QiOLVHGRVLPSDFWRVGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV

&RQIRUPH GHVFULWR QR LWHP  ± “O surto de doenças transmissíveis no Brasil e/ou no mundo, a
exemplo da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), provocou e continuará provocando um efeito
adverso em nossas operações, inclusive paralisando integralmente ou parcialmente as nossas
operações. A extensão da pandemia do COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual
tal pandemia impactará nossos negócios (quer do ponto de vista micro, quer do ponto de vista
macroeconômico) depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis,
podendo resultar em um efeito adverso relevante em nossos negócios, condição financeira, resultados
das operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos
negócios.”, DV QRVVDV RSHUDo}HV EHP FRPR DV RSHUDo}HV GDV VRFLHGDGHV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
FRQWURODGDVSRUQyVVRIUHUDPHFRQWLQXDPDVRIUHUXPLPSDFWRUHOHYDQWHHPUD]mRGDVPHGLGDVGH
UHVWULomR j FLUFXODomR GH SHVVRDV DGRWDGDV FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD GR &29,' $OpP
GLVVR DFUHGLWDPRV TXH D SDQGHPLD SURYRFDGD SHOR QRYR FRURQDYtUXV FRQWLQXDUi D DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV OLTXLGH] H IOX[RV GH
FDL[D$FUHGLWDPRVDLQGDTXHDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRV
IXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLV

(VVHVHYHQWRVDGYHUVRVLPSDFWDUDPHPPDLRUJUDXDVQRVVDVRSHUDo}HVQRVPHVHVGHDEULOPDLRH
MXQKRGHRXVHMDPHVHVUHODFLRQDGRVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH3RUHVVDUD]mRRVLPSDFWRV
ILQDQFHLURVGDSDQGHPLDGR&29,'DLQGDQmRHVWmRGHYLGDPHQWHGLPHQVLRQDGRVQHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD YLVWR TXH QyV DLQGD QmR SUHSDUDPRV QRVVDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV
UHIHUHQWHVDRVHJXQGRWULPHVWUHGH'HVVDIRUPDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRp
SRVVtYHODVVHJXUDUDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGR&29,'WDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmR
KDYHUiLQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGDQRVVD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
1mR REVWDQWH p LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH R PHUFDGR GH DWXDomR GD QRVVD &RPSDQKLD ± R YDUHMR
IDUPDFrXWLFR±MiDSUHVHQWRXHPFHQiULRVSUHWpULWRVGHFULVHFRQVLGHUiYHOUHVLOLrQFLDWHQGRHPYLVWD
DHVVHQFLDOLGDGHGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRV

2VLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGRVXUWRGR&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRDYDOLDUHPRVDHYROXomR
GRV HIHLWRV GD DWXDO SDQGHPLD HP QRVVDV UHFHLWDV DWLYRV UHVXOWDGRV QHJyFLRV H SHUVSHFWLYDV
LQFOXLQGRTXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV
$V QRVVDV DQiOLVHV UHDOL]DGDV QR kPELWR GD HODERUDomR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV WULPHVWUDLV
UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHIRUDPUHDOL]DGDVHPOLQKDFRPR
2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3QHPLWLGRSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPGH
PDUoRGHTXHRULHQWDRVDGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVD
FRQVLGHUDUHP FXLGDGRVDPHQWH RV LPSDFWRV GR &29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRVSULQFLSDLVULVFRVHLQFHUWH]DVDGYLQGRVGHVVDDQiOLVHHPFRQVRQkQFLD
FRPDVQRUPDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV1RPHVPRVHQWLGRDVQRVVDVDQiOLVHVIXWXUDVREVHUYDUmRR2ItFLR
&LUFXODU&9061&6(3Q

'RSRQWRGHYLVWDJHUHQFLDOFRQVHJXLPRVFRQVWDWDUTXHDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOWRPDGDV
D SDUWLU GH PDUoR GH  HP WRGR WHUULWyULR QDFLRQDO FRPR IRUPD GH FRQWHU D GLVVHPLQDomR GR
&29,' GLPLQXtUDP GH IRUPD UHOHYDQWH D FLUFXODomR GH SHVVRDV HP YLDV FRPXQV shoppings
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DHURSRUWRVXQLYHUVLGDGHVKRVSLWDLVSUpGLRVFRPHUFLDLVHQWUHRXWURVORFDLVS~EOLFRV(PPDUoRGH
DQRVVDDGPLQLVWUDomRIHFKRXSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRGDVQRVVDVDWXDLVORMDVRTXH
WHYHLPSDFWRGLUHWRHUHOHYDQWHHPQRVVDVRSHUDo}HVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV1RPrVGHPDUoRGH
HPFRPSDUDomRDRPrVGHPDUoRGHWLYHPRVXPDXPHQWRGHHPQRVVD5HFHLWD
%UXWD'XUDQWHRPrVGHPDLRDSyVDXWRUL]DomRGDDEHUWXUDGRVVKRSSLQJVFHQWHUVGR'LVWULWR)HGHUDO
HUHDYDOLDomRFULWHULRVDHFDXWHORVDLQLFLDPRVDUHDEHUWXUDJUDGXDOGHQRVVDVORMDVTXHIRUDPIHFKDGDV
HPUD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'VHQGRTXHHPGHMXQKRGHGDVORMDVIHFKDGDV
MiKDYLDPUHWRPDGRVXDVRSHUDo}HV1mRREVWDQWHHVVDUHDEHUWXUDOLPLWDGDQmRSRGHPRVSUHYHUVHH
HPTXHPHGLGDRVFOLHQWHVYROWDUmRDLUDshoppingsiUHDVGHJUDQGHFLUFXODomRRXDRXWURVSRQWRVGH
YHQGD LQFOXLQGRQRVVDVORMDV WHQGRHPYLVWDRLPSDFWRFRQWtQXRGRYtUXV&29,'

1HVVDUHDOLGDGHIRUWDOHFHPRVDVQRVVDVDOWHUQDWLYDVGHcall centerdeliveryVHQGRTXHHPDEULO
ORMDVHVWDYDPDWHQGHQGRSRUHVVHFDQDO FRPSDUDGRDORMDVQRLQtFLRGHPDLR (PDEULOGH
RFDQDOcall centerdeliveryUHSUHVHQWRXGRWRWDOGHQRVVDVYHQGDVGRPrVYDORUHPWRUQRGH
TXDWURYH]HVPDLRUjTXHOHYHULILFDGRDRPrVGHIHYHUHLUR

0RQLWRUDPRVGLDULDPHQWHRIDWXUDPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVRTXHQRVSRVVLELOLWDDQWHYHUHPFHUWD
PHGLGDRLPSDFWRGDSDQGHPLDGR&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV1RVHJXQGRWULPHVWUHGH
HP FRPSDUDomR R PHVPR WULPHVWUH GH  WLYHPRV XPD TXHGD GH DSUR[LPDGDPHQWH  HP
QRVVDV YHQGDV 'HVVD IRUPD D QRVVD DGPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH R UHVXOWDGR OtTXLGR UHIHUHQWH DR
SHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPMXQKRGHIRLLPSDFWDGRQHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWH

(VWDPRVPRQLWRUDQGRRVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDOGR&29,'
FRPRREMHWLYRGHSUHVHUYDUDQRVVDVHJXUDQoDGHQRVVRVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHV
EHPFRPRPDSHDQGRRVUHIOH[RVGDSDQGHPLDHPQRVVRVQHJyFLRV1mRWHPRVFRPRSUHYHUTXDQGR
DV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO GHL[DUmR GH VHU QHFHVViULDV H HP QRVVR HQWHQGLPHQWR D
UHFXSHUDomRGRYROXPHGHYHQGDVQDVQRVVDVRSHUDo}HVGHYHUiDFRQWHFHUGHIRUPDJUDGXDOXPDYH]
TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVHJUDGXDOPHQWHVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV

$GLFLRQDOPHQWH HP DWHQomR jV RULHQWDo}HV GD &90 QR kPELWR GR SURFHVVR GH UHJLVWUR GH RIHUWD
S~EOLFD GH GLVWULEXLomR SULPiULD GH Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD &RPSDQKLD H FRP R SURSyVLWR GH
DVVHJXUDUPDLRUWUDQVSDUrQFLDDRPHUFDGRHPJHUDODUHVSHLWRGRVHIHLWRVILQDQFHLURVUHVXOWDQWHVGDV
UHVWULo}HV LPSRVWDV SRU DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QDV RSHUDo}HV GH YDUHMR SDUD FRQWURODU D
GLVVHPLQDomR GR &29,' LQIRUPDPRV TXH HP FDUiWHU H[FHSFLRQDO H SUHOLPLQDU HQFRQWUDPVH
GLYXOJDGDV DEDL[R QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHWHUPLQDGDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GH QRVVD
&RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR SHUtRGR VXEVHTXHQWH DR WULPHVWUH ILQGR HP  GH PDUoR GH 
,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV $QWHFLSDGDV  1HVVH VHQWLGR HP FRQIRUPLGDGH FRP RV SULQFtSLRV GH
DEUDQJrQFLDHHTXLGDGHSUHYLVWRVQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGH
FRQIRUPH DOWHUDGD LQIRUPDPRV TXH HP  GH MXQKR GH  GDV QRVVDV  ORMDV IHFKDGDV  Mi
KDYLDPUHWRPDGRQRVVDVRSHUDo}HVHHPGHMXQKRGHD'tYLGD/tTXLGDGHQRVVD&RPSDQKLD
WRWDOL]RX5PLOK}HV1RPrVGHDEULOGHDQRVVD5HFHLWD%UXWDIRLGH5PLOK}HV-i
QRPrVGHPDLRGHIRLGH5PLOK}HV(QRPrVGHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HV
WRWDOL]DQGRXPD5HFHLWD%UXWDQRYDORUGH5PLOK}HVQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHGH
DEULOGH LQFOXVLYH HGHMXQKRGH LQFOXVLYH (PFRQVRQkQFLDFRPDUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHO D QRVVD DGPLQLVWUDomR VDOLHQWD TXH DV ,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV $QWHFLSDGDV VmR
SUHOLPLQDUHVXPDYH]TXHDLQGDQmRIRUDPUHYLVDGDVSHORVQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHVWDQGR
SRUWDQWRVXMHLWDVDDOWHUDo}HV

$GLFLRQDOPHQWHDGRWDPRVDOJXPDVPHGLGDVFRPRIRUPDGHPLQLPL]DURVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR
&29,'QRQRVVRFDL[DFRQIRUPHGHVWDFDPRVQDVHTXrQFLD2VQRVVRV'LUHWRUHVUHSRUWDUDPTXH
D QRVVD &RPSDQKLD FRQVHJXLX PDQWHU VXDV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR GHQWUR GRV OLPLWHV GH
FUpGLWR GLVSRQtYHLV DWp GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHP SUHMXGLFDU D FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRIUHQWHDRVFRPSURPLVVRVGHFXUWRHORQJRSUD]RDVVXPLGRV$LQGDGXUDQWHHVVHSHUtRGR
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RV'LUHWRUHVQmRYHULILFDUDPGLILFXOGDGHVQDREWHQomRHRXDFHVVRDUHQRYDo}HVGHOLQKDVGHFUpGLWR
MXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

1RVVDVPHGLGDVDGRWDGDVHPGHFRUUrQFLDGR&29,'

3DUD OLGDUPRV GH IRUPD PDLV HILFLHQWH FRQWUD RV LPSDFWRV GR &29,' LQVWDXUDPRV XP FRPLWr
WHPSRUiULRHQmRHVWDWXWiULRGHFULVHFRPSRVWRSRUVXEFRPLWrVTXHDFRPSDQKDPRVGHVGREUDPHQWRV
GDSDQGHPLDHDYDOLDPDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDDQRVVD&RPSDQKLD

&RPRIRUPDGHPLQLPL]DURVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'HPQRVVRVQHJyFLRVDGRWDPRVDV
VHJXLQWHVPHGLGDV

• 3UHVHUYDomRGH&DL[D

² 5HGXomR GH FXVWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV SDUD DGHTXDomR GLDQWH GD GHPDQGD
UHGX]LGDQRVPHVHVGHDEULOPDLRHMXQKR
² 5HGXomRGHFXVWRVHGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV

• 1HJyFLRV

² ([SDQVmRGRVHUYLoRGHcall centerdeliveryFRPDXPHQWRGHYHQGDHPSUpH
SyV&RYLG
² $QWHFLSDomRGRODQoDPHQWRGRDSOLFDWLYRHGDSODWDIRUPDe-commerceFRPSUHYLVmR
SDUDRVHJXQGRWULPHVWUHGH

• 5HQHJRFLDo}HV

² 5HYLVmRHQHJRFLDomRHPDQGDPHQWRGRFRQWUDWRGHDOXJXHOGHORMDVHPIXQomRGR
IHFKDPHQWR REULJDWyULR UHODFLRQDGR DV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO LPSRVWDV
SHORJRYHUQR

• &RODERUDGRUHV


² $QWHFLSDomR GH  GR  VDOiULR SDUD WRGRV RV QRVVRV FRODERUDGRUHV GH ORMDV H
&'V
² $GRomRGHDOJXPDVPHGLGDVDSURYDGDVQD03FRPRVXVSHQVmRWHPSRUiULDGR
FRQWUDWRGHDOJXQVFRODERUDGRUHVHUHGXomRGHMRUQDGDSDUDRXWURV

• 6D~GH

² &ULDomRGHXPFDQDOH[FOXVLYRSDUDDFRPSDQKDPHQWRGRVFDVRVVXVSHLWRVGDGRHQoD
FRPXPDHTXLSHPpGLFDHDVVLVWHQWHVVRFLDLVSDUDDSRLRDFRODERUDGRUHVHIDPLOLDUHV
² &RPXQLFDGRVHWUHLQDPHQWRVIUHTXHQWHVVREUHSUHYHQomRKLJLHQHHFXLGDGRVFRPD
VD~GH
² 'LVWULEXLomR GH kits GH SUHYHQomR iOFRRO JHO OXYDV H PiVFDUDV  SDUD QRVVRV
FRODERUDGRUHV
² 0RQLWRUDPHQWR GH FDVRV VXVSHLWRV H FRQILUPDGRV H GH FRODERUDGRUHV TXH WLYHUDP
FRQWDWRGLUHWRFRPFDVRVSRVLWLYRV
² ,PSOHPHQWDomRGHSURWRFRORVGHELRVVHJXUDQoDQRVHVWDEHOHFLPHQWRV
² $GHTXDomRItVLFDVGDVORMDVSDUDSURPRYHUDVHJXUDQoDQRDWHQGLPHQWRVDRVFOLHQWHV
² 2UJDQL]DomRGHFDPSDQKDVGHYDFLQDomRQRV&'VHGDVORMDVFRPLGDGHDFLPDGH
DQRV
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²
²

$IDVWDPHQWRGRORFDOGHWUDEDOKRGRVFRODERUDGRUHVSHUWHQFHQWHVDRVJUXSRVGHULVFR
Home office SDUDDiUHDFRUSRUDWLYDHTXLSHVGHYHQGDHSURSDJDQGDPpGLD
5HXQL}HVHQWUHFRODERUDGRUHVHOLGHUDQoDVUHDOL]DGDVDWUDYpVGHSODWDIRUPDVGLJLWDLV
6XVSHQVmRGHYLDJHQVSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHV
&RQWUROHGHIOX[RGHSHVVRDVHPORMDFRPFRUUHGRUGHLVRODPHQWRSDUDPDQWHUD
GLVWkQFLDUHFRPHQGDGD




• &RPXQLGDGH
² /DQoDPHQWRGDFDPSDQKDGHVROLGDULHGDGH3URIDUPDH81,&()DWUDYpVGR,QVWLWXWR
3URIDUPDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOSDUDDMXGDUDVFRPXQLGDGHVPDLVYXOQHUiYHLV
DR&29,'
² 'RDomRGHiOFRROHPJHOGLVWULEXtGRVSDUD,QVWLWXWR)HUQDQGHV)LJXHLUD 5- +RVSLWDO
8QLYHUVLWiULR$QW{QLR3HGUR 5- H$EUDFH+RVSLWDOGD&ULDQoD ') 
² 'LVWULEXLomRGHNLWVGHKLJLHQHFRPRDSRLRGHIRUQHFHGRUHVSDUDDVFHQWHQDVGH
IDPtOLDVDVVLVWLGDVSHOR,QVWLWXWR3URIDUPDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDOHDRXWUDVTXH
VHHQFRQWUDPHPYXOQHUDELOLGDGHVRFLDOQR5LRGH-DQHLURH'LVWULWR)HGHUDO
² &ULDomR GH SURWRFRORV SDUD RULHQWDomR GH FRODERUDGRUHV H FOLHQWHV FRP EDVH QDV
GHWHUPLQDo}HVGD206GR0LQLVWpULRGD6D~GHGD$QYLVDHGD$EUDIDUPD
² &ULDomRGR³3URMHWR:HELQDU3URIDUPD´FRPIUHTXrQFLDVHPDQDOSDUDOHYDUFRQWH~GR
UHOHYDQWHVREUHDSDQGHPLDGR&29,'


1R HQWHQGLPHQWR GD QRVVD DGPLQLVWUDomR DV PHGLGDV WRPDGDV DWp R PRPHQWR ± H TXH HVWmR HP
FRQVWDQWHUHDYDOLDomR±EXVFDPPDQWHURQtYHOGHVHUYLoRHTXDOLGDGHRSHUDFLRQDOTXHSUH]DPRVHP
QRVVDV RSHUDo}HV DOpP GH EXVFDU DVVHJXUDU D VD~GH H EHPHVWDU GRV QRVVRV FRODERUDGRUHV
IRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV H GD VRFLHGDGH FRPR XP WRGR DSRLDQGR R FXPSULPHQWR GDV PHGLGDV
GHWHUPLQDGDVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV$LQGDDSHVDUGHHVWDUPRVSUHVHQFLDQGRXPPRPHQWRGH
LQFHUWH]DV HP TXH QmR p SRVVtYHO SUHFLVDU VHXV LPSDFWRV EHP FRPR VHX SUD]R GH GXUDomR QR
HQWHQGLPHQWRGDQRVVDDGPLQLVWUDomRWDLVPHGLGDVEXVFDPVXSRUWDUDHYROXomRGDQRVVD&RPSDQKLD
QHVVHSHUtRGR
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±3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV


1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDD
GLYXOJDomR GH SURMHo}HV H HVWLPDWLYDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD p IDFXOWDWLYD GHVGH TXH D
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSR$VVLP
WHQGRHPYLVWDTXHQRVVD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVDWpRPRPHQWRRSWDPRV
SRUWDPEpPQmRGLYXOJDUQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSURMHo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDRVVHXVQHJyFLRVRXDWLYLGDGHV
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±$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV


1mR KRXYH GLYXOJDomR GH SURMHo}HV SHOD DGPLQLVWUDomR GH QRVVD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV WUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
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±'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD

D
$WULEXLo}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GRV yUJmRV H FRPLWrV SHUPDQHQWHV TXH VH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

1RVVD$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHXPD'LUHWRULDFRQMXQWDPHQWH
UHJLGRVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHSHORVUHJLPHQWRVLQWHUQRV
HVSHFtILFRVGHFDGDyUJmR TXDQGRKRXYHU 1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV
FRPLWrVWpFQLFRVRXFRQVXOWLYRVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULD

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpRyUJmRGHGHOLEHUDomRFROHJLDGDGHQRVVD&RPSDQKLDWHQGRFRPR
DWULEXLomRSULQFLSDORHVWDEHOHFLPHQWRGDVGLUHWUL]HVHSROtWLFDVJHUDLVGHQHJyFLRVHVXSHUYLVmRGD
'LUHWRULD

'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHVHUFRPSRVWRSRUQR
PtQLPR FLQFR HQRPi[LPR VHWH PHPEURVHIHWLYRVVHQGRDRPHQRV GRLV RX YLQWH
SRUFHQWR ±RTXHIRUPDLRU±&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVFRQIRUPHGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR
1RYR 0HUFDGR SRGHQGR VHU HOHLWRV DWp  VHWH  PHPEURV VXSOHQWHV WRGRV HOHLWRV SRU $VVHPEOHLD
*HUDOGHDFLRQLVWDVHSRUHODGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
VHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

(P UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH PDUoR GH  QRVVD &RPSDQKLD
DSURYRXR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRTXDOIRLDOWHUDGRHPGHMXQKRGH
HHPGHMXOKRGHTXHWHPFRPRREMHWLYRUHJXODU L RVSULQFtSLRVEiVLFRVGHJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDTXHUHJHUmRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL DPLVVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LLL  RV GLUHLWRV H GHYHUHV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LY  R IXQFLRQDPHQWR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH Y RUHODFLRQDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPD'LUHWRULDH
GHPDLVyUJmRVGHQRVVD&RPSDQKLD

1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiFULDU&RPLWrVSDUDRVHXDVVHVVRUDPHQWRGHVLJQDQGRVHXV
PHPEURV H HVWDEHOHFHQGR VHXV UHJLPHQWRV LQWHUQRV LQFOXLQGR UHJUDV VREUH FRPSRVLomR SUD]R GH
JHVWmRUHPXQHUDomRHIXQFLRQDPHQWR

$OpPGDVUHVSRQVDELOLGDGHVDWULEXtGDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDIRUPDGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV(VWDWXWR6RFLDOGHQRVVD&RPSDQKLDGHWHUPLQDFXPSULUOKHDLQGD

D
IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

E  DSURYDUHUHYLVDURVSODQRVGHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLD

F
HOHJHU H GHVWLWXLU D 'LUHWRULD H IL[DUOKH DV DWULEXLo}HV REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV
DSOLFiYHLVQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

G  FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLRXTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWH

H
ILVFDOL]DU D JHVWmR GD 'LUHWRULD H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLDVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDVGHFHOHEUDomR
SHOD &RPSDQKLD H SUDWLFDU TXDLVTXHU RXWURV DWRV QHFHVViULRV DR H[HUFtFLR GH VXDV
IXQo}HV
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PDQLIHVWDUVH VREUH R UHODWyULR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD EHP FRPR VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRTXHGHYHUmRVHUVXEPHWLGDVj$VVHPEOHLD*HUDO
2UGLQiULD
DSURYDU R SODQR GH FDUJRV H VDOiULRV GD &RPSDQKLD H VHX UHJXODPHQWR EHP FRPR D
HPLVVmRHPRGLILFDomRGHTXDLVTXHUQRUPDVHUHJXODPHQWRVGHRUJDQL]DomRLQWHUQDGD
&RPSDQKLD
DSURYDomRGHTXDOTXHULQYHVWLPHQWRRXGHVSHVDQmRSUHYLVWRVQRVSODQRVGHQHJyFLRV
RSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRDSURYDGRVGHYDORUHVLJXDLVRXVXSHULRUHVD ]HUR
YtUJXODWUrVSRUFHQWR GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDGR~OWLPRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
GHOLEHUDU SRU SURSRVWD GD 'LUHWRULD H H[FHWR QRV FDVRV GH FRPSHWrQFLD H[FOXVLYD GD
'LUHWRULDVREUHDDOLHQDomRRXDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVVREUHEHQVLPyYHLVPyYHLV
HLQWDQJtYHLVGDWLYRSHUPDQHQWHGD&RPSDQKLDGHYDORUVXSHULRUD ]HURYtUJXOD
WUrVSRUFHQWR GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDGR~OWLPRH[HUFtFLRHQFHUUDGREHPFRPRD
SUHVWDomR SRU HVWD GH JDUDQWLDV UHDLV ILDQoDV DYDLV HQGRVVRV RX TXDLVTXHU RXWUDV
JDUDQWLDVHPIDYRUGHWHUFHLURV
GHOLEHUDU SRU SURSRVWD GD 'LUHWRULD VREUH D FHOHEUDomR GHFRQWUDWRV GH HPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHRXWURVFRQWUDWRVTXHUHVXOWHPHPREULJDo}HVSDUDDQRVVD&RPSDQKLD
DVHUHPFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDGHYDORULJXDORXVXSHULRUD RLWRSRUFHQWR GD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOEUXWDGR~OWLPRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
DXWRUL]DU PHGLDQWH SURSRVWD GD 'LUHWRULD D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRV H D FHOHEUDomR GH DFRUGRV MXGLFLDLV H H[WUDMXGLFLDLV GH YDORU LJXDO RX
VXSHULRUD  ]HUR YtUJXOD WUrV SRU FHQWR  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD GR ~OWLPR
H[HUFtFLRHQFHUUDGR
HVFROKHUHGHVWLWXLUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
GHOLEHUDUVREUHRVDVVXQWRVTXHOKHIRUHPVXEPHWLGRVSHOD'LUHWRULD
SURSRUjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDODGHVWLQDomRDVHUGDGDDRVDOGRUHPDQHVFHQWH
GRVOXFURVGHFDGDH[HUFtFLR
VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDVGHDXPHQWRGHFDSLWDODFLPDGROLPLWHGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRRXFRPLQWHJUDOL]DomRHPEHQVEHPFRPRGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO
GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR FRORFDomR SUHoR H FRQGLo}HV GH LQWHJUDOL]DomR GH Do}HV
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVHE{QXVGHVXEVFULomRQRVOLPLWHVGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRLQFOXVLYHSDUDDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVQRVWHUPRVGR(VWDWXWR
6RFLDO
GHOLEHUDU VREUH D RSRUWXQLGDGH GD HPLVVmR GH GHErQWXUHV R PRGR GH VXEVFULomR RX
FRORFDomR H R WLSR GDV GHErQWXUHV D VHUHP HPLWLGDV VXD UHPXQHUDomR FRQGLo}HV GH
SDJDPHQWRGRVMXURVSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHSUrPLRGHUHHPEROVRGDVGHErQWXUHVVH
KRXYHU EHP FRPR R SUD]R H FRQGLo}HV GH YHQFLPHQWR DPRUWL]DomR RX UHVJDWH GDV
GHErQWXUHV
GHOLEHUDU VREUH D DTXLVLomR GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD HIHLWR GH
FDQFHODPHQWR RX SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD EHP FRPR VREUH VXD UHYHQGD RX
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UHFRORFDomR QR PHUFDGR REVHUYDGDV DV QRUPDV H[SHGLGDV SHOD &90 H GHPDLV
GLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV

V

W

X

Y

Z

DSURYDU D FRQWUDWDomR GD LQVWLWXLomR GHSRVLWiULD SUHVWDGRUD GRV VHUYLoRV GH Do}HV
HVFULWXUDLV
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHWtWXORVGHGtYLGDQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHGHGHErQWXUHV
VLPSOHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV H VHP JDUDQWLD UHDO SDUD GLVWULEXLomR S~EOLFD RX
SULYDGDEHPFRPRGLVSRUVREUHRVWHUPRVHDVFRQGLo}HVGDHPLVVmR
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHQRWDVSURPLVVyULDV FRPPHUFLDOSDSHUV SDUDGLVWULEXLomR
S~EOLFDQR%UDVLORXQRH[WHULRUEHPFRPRGLVSRUVREUHRVWHUPRVHDVFRQGLo}HVGD
HPLVVmR
GLVSRUDUHVSHLWRGDRUGHPGHVHXVWUDEDOKRVHHVWDEHOHFHUDVQRUPDVUHJLPHQWDLVGHVHX
IXQFLRQDPHQWRREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGHVWH(VWDWXWR6RFLDOH
PDQLIHVWDUVH IDYRUiYHO RX FRQWUDULDPHQWH D UHVSHLWR GH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH
DTXLVLomRGHDo}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGH
SDUHFHUSUpYLRIXQGDPHQWDGRGLYXOJDGRHPDWp TXLQ]H GLDVGDSXEOLFDomRGRHGLWDO
GD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV TXH GHYHUi DERUGDU QR PtQLPR L  D
FRQYHQLrQFLDHRSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVH
GD &RPSDQKLD H GR FRQMXQWR GH VHXV DFLRQLVWDV LQFOXVLYH HP UHODomR DR SUHoR H DRV
SRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV LL RVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHOR
RIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLDH LLL DOWHUQDWLYDVjDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGH
DTXLVLomRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR


&RPSHWHDR3UHVLGHQWHHDR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFRQMXQWRUHSUHVHQWDU
R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

'LUHWRULD

$ 'LUHWRULD GH QRVVD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOD DGPLQLVWUDomR GRV QHJyFLRV HP JHUDO H SHOD
UHSUHVHQWDomROHJDOHPWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVRXFRQYHQLHQWHVDVVRFLDGRVDRVQRVVRVQHJyFLRV
UHVVDOYDGRVRVDWRVTXHSRU/HLHSHORQRVVR(VWDWXWR6RFLDOUHVHUYHPDFRPSHWrQFLDDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHRXj$VVHPEOHLD*HUDOGHDFLRQLVWDV

'HDFRUGRFRPQRVVR(VWDWXWR6RFLDODQRVVD'LUHWRULDGHYHVHUFRPSRVWDSRUQRPtQLPR GRLV 
H QR Pi[LPR  VHWH  'LUHWRUHV DFLRQLVWDV RX QmR UHVLGHQWHV H GRPLFLOLDGRV QR SDtV HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRVTXDLV XP 'LUHWRU3UHVLGHQWHH XP 'LUHWRU
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHRVGHPDLVTXDQGRKRXYHUQDTXDOLGDGH
GH'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHGH'LUHWRUGH2SHUDo}HVRXVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDVHQGRSHUPLWLGD
DFXPXODomRGHFDUJRVSDUDPDQGDWRXQLILFDGRGHDWp WUrV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

&DVR DSOLFiYHO RV GHPDLV 'LUHWRUHV WHUmR DV GHVLJQDo}HV D HOHV FRQIHULGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGHUHJLPHQWRVLQWHUQRV

&RPSHWHDLQGDj'LUHWRULD

D
FXPSULU H ID]HU FXPSULU R (VWDWXWR 6RFLDO H DV GHOLEHUDo}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO

E  GHOLEHUDUVREUHDEHUWXUDRHQFHUUDPHQWRHDDOWHUDomRGHHQGHUHoRVGHILOLDLVVXFXUVDLV
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DJrQFLDVHVFULWyULRVRXUHSUHVHQWDo}HVGD&RPSDQKLDHPTXDOTXHUSDUWHGR3DtVRXGR
H[WHULRU

F


G

H
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J
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L

M
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VXEPHWHU DQXDOPHQWH j DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R 5HODWyULR GD
$GPLQLVWUDomR H DV FRQWDV GD 'LUHWRULD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR D SURSRVWD GH GHVWLQDomR GRV OXFURV DSXUDGRV QR H[HUFtFLR
DQWHULRU
HODERUDUHSURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVSODQRVGHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVH
GHLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLD
DSURYDUDFULDomRHH[WLQomRGHVXEVLGLiULDHFRQWURODGDVHDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLD
QRFDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVQR3DtVRXQRH[WHULRU
GHILQLUDVGLUHWUL]HVEiVLFDVGHSURYLPHQWRHDGPLQLVWUDomRGHSHVVRDOGD&RPSDQKLD
HODERUDURSODQRGHRUJDQL]DomRGD&RPSDQKLDHHPLWLUDVQRUPDVFRUUHVSRQGHQWHV
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFULDomRIL[DomRGHYHQFLPHQWRVHDH[WLQomRGH
QRYRFDUJRRXIXQomRQD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
GHFLGLU VREUH TXDOTXHU DVVXQWR TXH QmR VHMD GH FRPSHWrQFLD SULYDWLYD GD $VVHPEOHLD
*HUDORXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DSURYDU TXDOTXHU LQYHVWLPHQWR RX GHVSHVD L  SUHYLVWRV QRV SODQRV GH QHJyFLRV
RSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRDSURYDGRVH LL QmRSUHYLVWRVQRVSODQRVGHQHJyFLRV
RSHUDFLRQDLV H GH LQYHVWLPHQWR DSURYDGRV QHVWH ~OWLPR FDVR GHVGH TXH GH YDORUHV
LQIHULRUHV D  ]HUR YtUJXOD WUrV SRU FHQWR  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO EUXWD GR ~OWLPR
H[HUFtFLRHQFHUUDGRH
DGTXLULU GLVSRU OLTXLGDU DOLHQDU WUDQVIHULU RX RQHUDU TXDLVTXHU EHQV TXH LQWHJUHP R
DWLYRSHUPDQHQWHHPRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVHPYDORULQIHULRU
D ]HURYtUJXODWUrVSRUFHQWR GRDWLYRSHUPDQHQWH


&RQVHOKR)LVFDO

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVR&RQVHOKR)LVFDOpXPyUJmRVRFLHWiULRLQGHSHQGHQWH
GDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV2&RQVHOKR)LVFDOSRGHIXQFLRQDU
WDQWRGHIRUPDSHUPDQHQWHTXDQWRGHIRUPDQmRSHUPDQHQWHFDVRHPTXHDWXDUiVRPHQWHQRH[HUFtFLR
VRFLDOHPTXHVXDLQVWDODomRIRUVROLFLWDGDSHORVDFLRQLVWDVQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV

'HDFRUGRFRPRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOQRVVR&RQVHOKR)LVFDOIXQFLRQDUiHPFDUiWHUQmRSHUPDQHQWH
H TXDQGR LQVWDODGR VHUi FRPSRVWR SRU  WUrV  D  FLQFR  PHPEURV HIHWLYRV H LJXDO Q~PHUR GH
VXSOHQWHV WRGRV UHVLGHQWHV QR SDtV DFLRQLVWDV RX QmR HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SRU
$VVHPEOHLD*HUDOSDUDPDQGDWRGH XP DQRVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRGHYHQGRDLQGDSRVVXLU
 XP  3UHVLGHQWH $ FRPSRVLomR LQVWDODomR H UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR )LVFDO RFRUUHUmR HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRHPYLJRU

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVR&RQVHOKR)LVFDOQmRSRGHUiVHUFRPSRVWRSRU L 
PHPEURVGH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD LL PHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
LLL  HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD LY  DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD Y  HPSUHJDGRV GH VRFLHGDGH TXH
FRQWURODGD SHOD &RPSDQKLD RX GH VRFLHGDGH GR PHVPR JUXSR RX YL  F{QMXJHV RX SDUHQWHV DWp R
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WHUFHLURJUDXGHTXDOTXHUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDRX
YLL F{QMXJHVRXSDUHQWHVDWpRWHUFHLURJUDXGHTXDOTXHUWpFQLFRRXILVFDOGHVRFLHGDGHFRQFRUUHQWH
GH DFLRQLVWD FRQWURODGRU GH VRFLHGDGH FRQFRUUHQWH RX GH VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SRU VRFLHGDGH
FRQFRUUHQWH

&RPLWrV(VWDWXWiULRVH1mR(VWDWXWiULRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV&RPLWrV(VWDWXWiULRV

(PUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH 5&$ RVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GHOLEHUDUDP UDWLILFDU D FULDomR GR QRVVR FRPLWr GH DXGLWRULD &RPLWr GH
$XGLWRULD EHPFRPRHOHJHURVVHXVPHPEURV2&RPLWrGH$XGLWRULDpXPyUJmRQmRHVWDWXWiULR
GHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHPVHUHSRUWDDWXDQGRFRP
LQGHSHQGrQFLDHPUHODomRj'LUHWRULD

2VREMHWLYRVGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRDYDOLDUFRQWLQXDPHQWHRVVLVWHPDVGHLGHQWLILFDomRGHULVFRV
HRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDPRQLWRUDQGRDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

1RVVR&RPLWrGH$XGLWRULDpFRPSRVWRSRU WUrV PHPEURVVHQGR L  XP PHPEURLQGHSHQGHQWH
FRQIRUPH GHILQLGR SHOR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR LL   XP  PHPEUR FRP UHFRQKHFLGD
H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHQRkPELWRGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVHGHILQHRVGHYHUHVHDVUHVSRQVDELOLGDGHV
GRVDGPLQLVWUDGRUHVGDVHQWLGDGHVDXGLWDGDVHQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVH
LLL RXWURPHPEURFRQIRUPHLQGLFDomRGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULD

D
2SLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

E  $YDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

F
$FRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD

G  5HYLVDUHVXEPHWHUjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURSRVWDGR$SHWLWHDR
5LVFRGD&RPSDQKLDHODERUDGDSHOD'LUHWRULD

H
$YDOLDU H DQDOLVDU D (VWUXWXUD GH *HVWmR GH 5LVFRV H RV 5LVFRV GD &RPSDQKLD
UHFRPHQGDQGRPHOKRULDVVHPSUHTXHQHFHVViULRH

I
$YDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV HQWUH SDUWHV
UHODFLRQDGDV

3DUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDGLVS}HGHDXWRQRPLDRSHUDFLRQDOH
GRWDomRRUoDPHQWiULDGHQWURGHOLPLWHVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOWDPEpPIRLDSURYDGRQRkPELWRGD
5&$$tQWHJUDGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHUiVHUDFHVVDGD
QRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL HQRVLWHGD&RPLVVmR
GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  QD FDWHJRULD 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH
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$XGLWRULD

i.
Adoção de regimento interno próprio, indicando o órgão responsável pela aprovação, data
da aprovação e local onde podem ser consultados

1RkPELWRGD5&$RQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXRUHJLPHQWRLQWHUQRGR
QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRTXDOIRLDOWHUDGRHPGHMXQKRGHHHPGHMXOKRGH
$tQWHJUDGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiVHUDFHVVDGDQR
QRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL HQRVLWHGD&RPLVVmRGH
9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  QD FDWHJRULD 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

2&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOWDPEpPIRLDSURYDGRQRkPELWRGD
5&$$tQWHJUDGRUHJLPHQWRLQWHUQRGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHUiVHUDFHVVDGD
QRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL HQRVLWHGD&RPLVVmR
GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU  QD FDWHJRULD 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD

ii.
Existência de comitê de auditoria estatutário, suas principais atribuições, forma de
funcionamento e se atende aos requisitos da regulamentação emitida pela CVM

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRVFRPLWrVHVWDWXWiULRV

iii.
Forma como o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se a Companhia adota política de contratação de serviços de extra-auditoria com
o auditor independente, informando o órgão responsável pela aprovação da política, data
da aprovação e local onde a política pode ser consultada
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHOHFLRQDRVHUYLoRGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHGHQWUHDV
HPSUHVDV FRP PHOKRUHV UHSXWDomR H H[SHULrQFLD QR PHUFDGR 1mR DGRWDPRV XPD SROtWLFD GH
FRQWUDWDomRHVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULDFRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWH



E HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QRVVD 'LUHWRULD QmR SRVVXtD UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR
$LQGDHPFDVRGHFRPSOHPHQWDomRjVFRPSHWrQFLDVIL[DGDVSRU/HLRXUHJXODPHQWDomRHVSHFtILFDH
QR QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO DV FRPSHWrQFLDV GH FDGD 'LUHWRU VHUmR IL[DGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGHUHJLPHQWRVLQWHUQRV

'HWRGDIRUPDQRVVR(VWDWXWR6RFLDOGLVS}HTXHFRPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH

L
FRRUGHQDUDDomRGRV'LUHWRUHVHGLULJLUDH[HFXomRGDVDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDRSODQHMDPHQWRJHUDOGD&RPSDQKLD

LL
SODQHMDUFRRUGHQDURUJDQL]DUVXSHUYLVLRQDUHGLULJLUDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

LLL
PDQWHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPDGRVVREUHDVDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLDHRDQGDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HV

LY
H[HUFHUDVXSHUYLVmRJHUDOGDVFRPSHWrQFLDVHDWULEXLo}HVGD'LUHWRULDH


586
PÁGINA: 220 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Y
H[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRPHWLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$GLFLRQDOPHQWH FRPSHWH DR 'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV
LQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDVVHJXLQWHVDWULEXLo}HV

L
UHSUHVHQWDUDQRVVD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HV
TXH DWXDP QR PHUFDGR GH FDSLWDLV FRPSHWLQGROKH SUHVWDU LQIRUPDo}HV DRV
LQYHVWLGRUHV j &90 DR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO jV %ROVDV GH 9DORUHV HP TXH D
QRVVD &RPSDQKLD WHQKD VHXV YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV H GHPDLV yUJmRV
UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV FRQIRUPH
OHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRU

LL
SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV UHODWLYDV jV
RSHUDo}HVGHQDWXUH]DILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

LLL
JHULUDVILQDQoDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD

LY
SURSRUDVPHWDVSDUDRGHVHPSHQKRHRVUHVXOWDGRVGDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD
H GH VXDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV R RUoDPHQWR GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDU RV
UHVXOWDGRV GDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV H FROLJDGDV SUHSDUDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHRUHODWyULRDQXDOGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

Y
FRRUGHQDU D DYDOLDomR H LPSOHPHQWDomR GH RSRUWXQLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV H
RSHUDo}HV LQFOXLQGR ILQDQFLDPHQWRV QR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDV

YL
HODERUDU H DFRPSDQKDU RV SODQRV GH QHJyFLRV RSHUDFLRQDLV H GH LQYHVWLPHQWR GD
&RPSDQKLDH

YLL
HODERUDU H DFRPSDQKDU R SODQR GH RUJDQL]DomR GD &RPSDQKLD H HPLWLU DV QRUPDV
FRUUHVSRQGHQWHV


F
GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWH

7HQGRHPYLVWDTXHQRVVR&RQVHOKR)LVFDOWHPFDUiWHUQmRSHUPDQHQWHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR&DVRR&RQVHOKR)LVFDOVHMDLQVWDODGRHOHVHUi
UHJLGRSHODVGLVSRVLo}HVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHSHOR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR&RQVHOKR)LVFDODSURYDGRQD5&$


G PHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGDyUJmR
RX&RPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

2V PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GH QRVVRV yUJmRV H FRPLWrV VmR HVWDEHOHFLGRV SHODV
QRVVDVSROtWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDVHSHORVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGRVyUJmRVGD$GPLQLVWUDomR
HGHDVVHVVRUDPHQWRj$GPLQLVWUDomR 
(i) a periodicidade da avaliação e sua abrangência, indicando se a avaliação é feita somente em
relação ao órgão ou se inclui também a avaliação individual de seus membros

&RPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DSHORPHQRVDQXDOPHQWHDDYDOLDomRIRUPDOGHVHXSUySULRGHVHPSHQKRGRGHVHPSHQKRGD
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'LUHWRULDHGHVHXVPHPEURVLQGLYLGXDOPHQWH

2&RPLWrGH$XGLWRULDTXHVHUHSRUWDDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiQRVWHUPRVGR
DUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDUHDOL]DUQRPtQLPRDQXDOPHQWHDVXDDXWR
DYDOLDomRHVHXSURFHVVRGHIXQFLRQDPHQWRHDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV6HUiHOHJtYHO
SDUD SDUWLFLSDU GR SURFHVVR GH DYDOLDomR R PHPEUR TXH HVWLYHU QD IXQomR SRU SHOR PHQRV GXDV
UHXQL}HVRUGLQiULDVGHVGHD~OWLPDDYDOLDomR(VVHSURFHVVRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RRUGHQDGRUGR
&RPLWrGH$XGLWRULD

(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

$ DYDOLDomR GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV p UHDOL]DGD FRP EDVH HP PDLV GH  LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR LQGLYLGXDLV H GH QRVVD &RPSDQKLD GH DFRPSDQKDPHQWR GLiULR VHPDQDO H DQXDO 2V
H[HFXWLYRVJHUHQWHVHFRRUGHQDGRUHVSRVVXHPPHWDVGHGHVHPSHQKRTXHLPSDFWDPQDUHPXQHUDomR
YDULiYHO SDUD WDQWR FRQWDPRV FRP D DVVHVVRULD GH UHQRPDGRV FRQVXOWRUHV H[WHUQRV WDLV FRPR
)DOFRQHH3URXG)RRW QRLQWXLWRGHPHOKRUDUDQRVVDSURGXWLYLGDGHH[HFXWLYDHDGPLQLVWUDWLYD

2VPHPEURVGD'LUHWRULD([HFXWLYDVmRDYDOLDGRVGHDFRUGRFRPDVXDSHUIRUPDQFHDSDUWLUGHPHWDV
REMHWLYDV H FRQWULEXLo}HV LQGLYLGXDLV GHULYDGDV GR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR H GR RUoDPHQWR DQXDO
DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV XWLOL]DGRV VmR L  PHWDV
LQGLYLGXDLVQmRGLYXOJDGDVDRPHUFDGR LL 5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO (%,7  LLL /XFUR/tTXLGRH LY 
0HGLo}HV FRQWiEHLV H QmR FRQWiEHLV -i FRP UHODomR DRV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDDYDOLDomROHYDHPFRQWDRFXPSULPHQWRGHPHWDVUHODFLRQDGDVDGLUHWUL]HVJHUDLVH
HVWUDWpJLFDVGDQRVVD&RPSDQKLD

1RSURFHVVRGHDXWRDYDOLDomRGHQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRFRQVLGHUDGDVDVPDWpULDVWUDWDGDV
QDVUHXQL}HVUHDOL]DGDVEHPFRPRRVSDUkPHWURVHQYROYHQGRTXHVW}HVGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRVUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRHGDDXGLWRULDLQWHUQD
WUHLQDPHQWRVHGHVHQYROYLPHQWRSURILVVLRQDOGRVPHPEURV

(PSDUDOHORDSURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiOHYDUHP
FRQVLGHUDomRRVHXERPGHVHPSHQKRGXUDQWHRSHUtRGRVXDH[SHULrQFLDHDDVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HV
GXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRUFRQIRUPHRVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomRSHULyGLFDGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomREHPFRPRDVFRQFOXV}HVTXDQWRjDGHTXDomRRXQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXD
FRPSRVLomR-iDSURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGR
SURFHVVRGHDYDOLDomRSHULyGLFDGR&RPLWr

(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pela Companhia para aprimorar o
funcionamento deste órgão
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV DRV yUJmRV H FRPLWrV DYDOLDGRV
'HVVD IRUPD RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV VHUmR XWLOL]DGRV SDUD HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R
FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR GRV yUJmRV H FRPLWrV GH QRVVD &RPSDQKLD DOpP GH FRQWULEXLU SDUD D
GHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH

(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QRVVD &RPSDQKLD QmR KDYLD FRQWUDWDGR VHUYLoRV GH
FRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGHQRVVRVyUJmRVHRXFRPLWrV
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV


D
SUD]RVGHFRQYRFDomR

&RQIRUPHGLVSRVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDFRQYRFDomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDVDVVHPEOHLDV
JHUDLVGHYHUiVHUUHDOL]DGDPHGLDQWHRDQ~QFLRSRU WUrV YH]HVHPyUJmRRILFLDOGD8QLmRRXGRV
(VWDGRVH'LVWULWR)HGHUDOHHPRXWURJUDQGHMRUQDOGHFLUFXODomRVHQGRQRFDVRGD&RPSDQKLDR
³'LiULR2ILFLDOGR(VWDGR5-´HR³9DORU(FRQ{PLFR´UHVSHFWLYDPHQWH

$VVLPRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDGDSULPHLUDFRQYRFDomRpGH TXLQ]H GLDVDQWHVGDUHDOL]DomRGD
DVVHPEOHLD JHUDO H R GD VHJXQGD FRQYRFDomR p GH  RLWR  GLDV DQWHV GD UHDOL]DomR GD UHIHULGD
DVVHPEOHLDJHUDO

&RQWXGRD&90SRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRPHGLDQWHGHFLVmRIXQGDPHQWDGDGHVHXFROHJLDGR
DSHGLGRGHTXDOTXHUDFLRQLVWDHRXYLGDDQRVVD&RPSDQKLDDXPHQWDUSDUDDWp WULQWD GLDVD
FRQWDUGDGDWDHPTXHRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVIRUHPFRORFDGRVj
GLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDGHSXEOLFDomRGRSULPHLURDQ~QFLRGHFRQYRFDomR
GDDVVHPEOHLDJHUDOTXDQGRHVWDWLYHUSRUREMHWRRSHUDo}HVTXHSRUVXDFRPSOH[LGDGHH[LMDPPDLRU
SUD]RSDUDTXHSRVVDPVHUFRQKHFLGDVHDQDOLVDGDVSHORVDFLRQLVWDV

$LQVWDODomRGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHYHUiRFRUUHUGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRQD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU $o}HV H FRQIRUPH GLVSRVWR HP QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO VHUmR SUHVLGLGDV SHOR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXQDVXDDXVrQFLDSRUVHXVXEVWLWXWR

$VDVVHPEOHLDVJHUDLVGD&RPSDQKLDSRGHUmRDLQGDVHUFRQYRFDGDVSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
QRVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIR~QLFRDOtQHDV³E´³F´H³G´HGRDUWLJRGD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV

&RQIRUPHSHUPLWLGRSHOD,QVWUXomR&90QGHGHDEULOGHQRVVDVDVVHPEOHLDVSRGHUmR
VHU L SUHVHQFLDLV LL H[FOXVLYDPHQWHGLJLWDLVFDVRRVDFLRQLVWDVVRPHQWHSRVVDPSDUWLFLSDUHYRWDU
SRUPHLRGRVVLVWHPDVHOHWU{QLFRVRX LLL SDUFLDOPHQWHGLJLWDLVFDVRRVDFLRQLVWDVSRVVDPSDUWLFLSDU
H YRWDU WDQWR SUHVHQFLDOPHQWH TXDQWR D GLVWkQFLD $ QRVVD &RPSDQKLD UHDOL]DUi D FRQYRFDomR GD
UHIHULGDDVVHPEOHLDEHPFRPRDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDQD
IRUPDGDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLV

3RU ILP QmR DGRWDPRV SUiWLFDV GLIHUHQFLDGDV GH FRQYRFDomR HP UHODomR jV SUHYLVWDV QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUDFUHGLWDUTXHRVSDUkPHWURVOHJDLVVmRVXILFLHQWHVSDUDDWLQJLURVREMHWLYRV
GDFRQYRFDomRWHQGRHPYLVWDRSHUILOGHQRVVRVDFLRQLVWDVHDGLVWULEXLomRGHQRVVRFDSLWDOVRFLDO


E FRPSHWrQFLDV

&RPSHWHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVHPVHGHGHDVVHPEOHLDJHUDO

L
WRPDUDVFRQWDVGRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDQXDLV

LL 
GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
OXFURGRH[HUFtFLRHDVXDGLVWULEXLomRDRVDFLRQLVWDV

LLL  HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDOVH
LQVWDODGR
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LY 
Y

YL 

YLL 


IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO GRV PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
'LUHWRULDDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

DSURYDomR RX DOWHUDomR GH SODQRV GH FRQFHVVmR GH Do}HV RX GH RXWRUJD GH RSomR GH
FRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVDRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVDVVLPFRPR
DRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHQRVVDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXDSHVVRDVQDWXUDLV
TXHQRVSUHVWHPVHUYLoRV

GHOLEHUDUVREUHSURSRVWDGHVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRRXDLQGDVREUHR
FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDTXDQGRIRUPXODGDSHODQRVVD&RPSDQKLD
H

HVFROKHU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR GR UHVSHFWLYR ODXGR GH
DYDOLDomRGDVQRVVDVDo}HVHPFDVRGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDRX
VDtGDGR1RYR0HUFDGR


2VDFLRQLVWDVGHQRVVD&RPSDQKLDSRGHUmRDLQGDQDVDVVHPEOHLDVJHUDLVUHJXODUPHQWHLQVWDODGDVH
FRQYRFDGDVGHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDUHODWLYDj&RPSDQKLDHWRPDUWRGDVDVGHFLV}HVTXH
MXOJDUHPFRQYHQLHQWHVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDGHVGHTXHWDLVPDWpULDVFRQVWHPGDRUGHPGR
GLDGRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRGDUHVSHFWLYDDVVHPEOHLDJHUDO


F
HQGHUHoRV ItVLFR RX HOHWU{QLFR  QRV TXDLV RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV j DVVHPEOHLD JHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

2VGRFXPHQWRVUHIHUHQWHVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVHVWDUmRGLVSRQtYHLVSDUDDQiOLVHGRVDFLRQLVWDVHP
QRVVDVHGHVRFLDOORFDOL]DGDQD$YHQLGD$\UWRQ6HQQDQ%ORFR16DOD&(3
QD FLGDGH GR 5LR GH -DQHLUR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR H QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV HOHWU{QLFRV
ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUULZZZFYPJRYEUHZZZEFRPEU


G LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1mRDGRWDPRVPHFDQLVPRHVSHFtILFRSDUDLGHQWLILFDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHQDVDVVHPEOHLDVJHUDLV
DSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomRHPYLJRU

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGD
$VVHPEOHLD *HUDO UHODWLYDV DR ODXGR GH DYDOLDomR GH EHQV FRP TXH FRQFRUUHU SDUD D IRUPDomR GR
FDSLWDO VRFLDO H j DSURYDomR GH VXDV FRQWDV FRPR DGPLQLVWUDGRU QHP HP TXDLVTXHU RXWUDV TXH
SXGHUHP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX HP TXH WLYHU LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD QRVVD
&RPSDQKLD

$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLDpDQXOiYHORDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRVHVHUiREULJDGRDWUDQVIHULUSDUD
DQRVVD&RPSDQKLDDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR


H
VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR KRXYH TXDOTXHU VROLFLWDomR GH SURFXUDomR SHOD
DGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRWDPSRXFRSRVVXtPRVSROtWLFDHVWDEHOHFLGDSDUDWDO
ILQDOLGDGH3RUHVWDUD]mRREVHUYDPRVRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD
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,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90Q´ 


I
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH D &RPSDQKLD H[LJH RX GLVSHQVD R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR MXUDPHQWDGD H VH D &RPSDQKLD DGPLWH SURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

1RVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRDFLRQLVWDSRGHVHUUHSUHVHQWDGRQDDVVHPEOHLDJHUDO
SRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH XP DQRTXHVHMDDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLD
RXDGYRJDGR

&RQIRUPH GLVS}H QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO QRVVRV DFLRQLVWDV GHYHUmR GHSRVLWDU RV LQVWUXPHQWRV GH
SURFXUDomRFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVDQWHVGDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLD
JHUDO

1mRGLVSHQVDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDGDV
SURFXUDo}HV

1mRDGPLWLPRVSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR


J
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDTXDQGRHQYLDGRV
GLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDLQGLFDQGRVHD&RPSDQKLDH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWR
GHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

&RQIRUPH SUHYLVWR QRV DUWLJRV $ H VHJXLQWHV GD ,QVWUXomR &90 Q  RV QRVVRV DFLRQLVWDV
SRGHUmR HQFDPLQKDU QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QD ,QVWUXomR &90 Q  EHP FRPR QDV GHPDLV
DVVHPEOHLDVJHUDLVQDVTXDLVQRVVD&RPSDQKLDGHIRUPDGLVFULFLRQiULDRSWHSHODDGRomRGREROHWLP
GH YRWR j GLVWkQFLD ³%ROHWLP´  FRQIRUPH SUHYLVWR QR 0DQXDO GD UHVSHFWLYD $VVHPEOHLD  VXDV
LQVWUXo}HV GH YRWR HP UHODomR jV PDWpULDV REMHWR GD UHIHULGD DVVHPEOHLD JHUDO PHGLDQWH R
SUHHQFKLPHQWRHRHQYLRGR%ROHWLPTXHFRQVWDUiDQH[RDRUHVSHWLYR0DQXDO

2%ROHWLPGHYHUi

L WHUWRGRVRVFDPSRVQHFHVVDULDPHQWHGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRV
LL WHUWRGDVDVSiJLQDVUXEULFDGDV
LLL WHUD~OWLPDSiJLQDDVVLQDGDSHORDFLRQLVWDRXVHXV V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV FRQIRUPHR
FDVRHQRVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHFRPILUPD V UHFRQKHFLGD V 

eLPSUHVFLQGtYHOTXHRVLWHQV L H LL DFLPDVHMDPSUHHQFKLGRVFRPRQRPH RXGHQRPLQDomRVRFLDO 
FRPSOHWR GR DFLRQLVWD H R Q~PHUR GR &DGDVWUR QR 0LQLVWpULR GD )D]HQGD VHMD GH SHVVRD MXUtGLFD
&13- RXGHSHVVRDItVLFD &3) DOpPGHXPHQGHUHoRGHHPDLOSDUDHYHQWXDOFRQWDWR

1R FDVR GH GRFXPHQWR HVWUDQJHLUR D VXD FRQVXODUL]DomR RX DSRVLomR GH DSRVWLOD QR FDVR GH
GRFXPHQWR HPLWLGR SRU SDtVHV VLJQDWiULRV GD &RQYHQomR VREUH D (OLPLQDomR GD ([LJrQFLD GH
/HJDOL]DomRGH'RFXPHQWRV3~EOLFRV &RQYHQomRGD$SRVWLOD GHGHRXWXEURGH



2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRjGLVWkQFLDSRGHUiSUHHQFKHUHHQYLDUR%ROHWLP
GLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDFRQIRUPHRULHQWDo}HVDEDL[R
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• Documentos necessários

D  9LDRULJLQDOGR%ROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDFRQIRUPHLQVWUXo}HVDFLPD
E  &ySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

 3DUDSHVVRDVItVLFDV

• 'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR 5*51(&1+RX3DVVDSRUWH 
GRDFLRQLVWD

 3DUDSHVVRDVMXUtGLFDV

• 'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR 5*51(&1+RX3DVVDSRUWH 
GRVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLV
• ÒOWLPR HVWDWXWR VRFLDO  FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR HP FRQMXQWR
FRP RV GRFXPHQWRV QHFHVViULRV TXH FRPSURYHP D UHSUHVHQWDomR
OHJDOGRDFLRQLVWD

 3DUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR

• 'RFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR 5*51(&1+RX3DVVDSRUWH 
GRUHSUHVHQWDQWHOHJDO~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRH
HVWDWXWR VRFLDO  FRQWUDWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU
FRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGRIXQGRHPFRQMXQWR
FRP RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH
UHSUHVHQWDomR

• Envio dos documentos


2VGRFXPHQWRVOLVWDGRVDFLPDGHYHUmRVHUHQFDPLQKDGRVDRHQGHUHoRGHQRVVDVHGHVRFLDORXSRU
PHLRGHQRVVRHQGHUHoRHOHWU{QLFR

• (QGHUHoRItVLFR
$&G±'LUHWRULDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
$YHQLGD$\UWRQ6HQQDQ%ORFR16DOD
%DUUDGD7LMXFD
5LRGH-DQHLUR5-



• (QGHUHoRHOHWU{QLFR
UL#GYDUHMRIDUPDFRPEU


K
VHD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

1RVVD&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRSUySULRGHUHFHELPHQWRGHYRWRjGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRjGLVWkQFLD



L
LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
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FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

'HDFRUGRFRPRDUWLJR/,GD,QVWUXomR&90QRDFLRQLVWDWLWXODUGHQRPtQLPRGH
GHWHUPLQDGD HVSpFLH GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRGHUi REVHUYDGRV RV GHPDLV SUD]RV H
FRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWHVROLFLWDUDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHDR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD$GLFLRQDOPHQWH
HPFRQVRQkQFLDFRPRLQFLVR,,GRUHIHULGRDUWLJRRDFLRQLVWDWLWXODUGHQRPtQLPRGHGHWHUPLQDGD
HVSpFLH GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRGHUi REVHUYDGRV RV GHPDLV SUD]RV H FRQGLo}HV
HVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWHVROLFLWDUDLQFOXVmRGHSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRjGLVWkQFLDGLVSRQLELOL]DGRSRURFDVLmRGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDGD&RPSDQKLD

&DVRRDFLRQLVWDTXHFXPSUDRUHTXLVLWRH[SRVWRQRSDUiJUDIRDQWHULRUTXHLUDLQFOXLUSURSRVWDVGH
GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GH QRVVR
&RQVHOKR)LVFDO FDVRLQVWDODGR QREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDVHUiQHFHVViULRTXHDSUHVHQWHWDLV
SURSRVWDV SRU PHLR GH FRUUHVSRQGrQFLD HQYLDGD DR HQGHUHoR GLVSRVWR QR LWHP J DFLPD
MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j SURSRVWD RX SRU PHLR GR HQGHUHoR HOHWU{QLFR
UL#GYDUHMRIDUPDFRPEU QRV SUD]RV H GHPDLV FRQGLo}HV HVWDEHOHFLGRV SHOD UHJXODPHQWDomR
YLJHQWH


M
VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

1RVVD&RPSDQKLDQmRGLVS}HGHSiJLQDVRXIyUXQVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVD
UHFHEHUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV1mRREVWDQWHRDFLPDH[SRVWR
QRVVD&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DHQGHUHoRHOHWU{QLFR UL#GYDUHMRIDUPDFRPEU SRUPHLRGRTXDO
pSRVVtYHODRVVHXVDFLRQLVWDVGLULPLUG~YLGDVHREWHUHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVVREUHDVPDWpULDV
LQFOXtGDVHPSDXWD


N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

$  ([HUFtFLRPHGLDQWHHQYLRGHLQVWUXo}HVGHSUHHQFKLPHQWRWUDQVPLWLGDVDRHVFULWXUDGRU
GD&RPSDQKLD

(VVDRSomRGHVWLQDVHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHDo}HVHVFULWXUDGDVSHOR%DQFR
%UDGHVFR6$ ³%UDGHVFR´ HTXHQmRHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDO

2DFLRQLVWDWLWXODUGHDo}HVTXHQmRHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDO±LHMXQWRj%6$
± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´  ± H TXH RSWDU SRU H[HUFHU R VHX GLUHLWR GH YRWR j GLVWkQFLD SRU
LQWHUPpGLR GR SUHVWDGRU GH VHUYLoR GH HVFULWXUDomR GDV Do}HV GH HPLVVmR GH QRVVD &RPSDQKLD R
%UDGHVFRGHYHUiFRPSDUHFHUDTXDOTXHUXPDGDVDJrQFLDV%UDGHVFRHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWD
GHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDGXUDQWHRKRUiULRGHH[SHGLHQWHEDQFiULRORFDOPXQLGRGREROHWLPGH
YRWRjGLVWkQFLDSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGREHPFRPRGRVGRFXPHQWRVFRQVWDQWHVQDWDEHOD
DEDL[RSDUDTXHDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVQREROHWLPGRYRWRkGLVWkQFLDVHMDPWUDQVIHULGDVSDUDRV
VLVWHPDVGR%UDGHVFR
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'RFXPHQWRV
D
VHUHP
DSUHVHQWDGRV
QD
$JrQFLD
%UDGHVFR MXQWDPHQWH FRP R
EROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD

3HVVRD
)tVLFD

3HVVRD
-XUtGLFD

)XQGRVGH
,QYHVWLPHQWRV

$FLRQLVWDV
FRP
GRPLFtOLR
ILVFDOQR
H[WHULRU

&3) H 'RFXPHQWR GH ,GHQWLGDGH
FRP IRWR GR DFLRQLVWD RX GH VHX
;
;
;
;
UHSUHVHQWDQWHOHJDO 
&RQWUDWR 6RFLDO (VWDWXWR 6RFLDO

;
;
;
FRQVROLGDGRHDWXDOL]DGR 
'RFXPHQWR TXH FRPSURYD RV

;
;
;
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR
5HJXODPHQWR
FRQVROLGDGR
H


;
;
DWXDOL]DGRGRIXQGR
'RFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GD
RULJHP GRV UHFXUVRV FRQIRUPH
5HVROXomR &01  RX /HL



;
 H GHPDLV OHJLVODo}HV
FRUUHODWDV
 'RFXPHQWR GH ,GHQWLGDGH DFHLWRV 5* 51( 3DVVDSRUWH H FDUWHLUD GH UHJLVWUR SURILVVLRQDO
RILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGD
3DUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVGRFXPHQWRVGRJHVWRUHRXDGPLQLVWUDGRUREVHUYDGDDSROtWLFDGH
YRWR

1RVWHUPRVGRDUWLJR%GD,QVWUXomR&90QRDFLRQLVWDGHYHUiWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGH
SUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDDRDJHQWHHVFULWXUDGRUHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWD
GDUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDDVHUUHDOL]DGD

(PFDVRGHG~YLGDVRVDFLRQLVWDVSRGHUmRHQWUDUHPFRQWDWRFRPR%UDGHVFRSRUPHLRGRVVHJXLQWHV
FDQDLV

7HOHIRQH

e-mailGDFDFHFXVWRGLD#EUDGHVFRFRPEU

2%UDGHVFRLQIRUPDTXHRVGDGRVDFLPDIRUDPLQVHULGRVDSHQDVSDUDTXHRDFLRQLVWDSRVVXDXPFDQDO
SDUD HVFODUHFHU HYHQWXDLV G~YLGDV UHODWLYDV DR HQYLR GR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD DR DJHQWH
HVFULWXUDGRU2%UDGHVFRQmRDFHLWDUiRUHFHELPHQWRGHEROHWLQVGHYRWRjGLVWkQFLDSRUPHLRGHHQYLR
HOHWU{QLFR VHQGR FHUWR TXH Vy VHUmR FRQVLGHUDGRV RV EROHWLQV GH YRWR j GLVWkQFLD TXH IRUHP
DSUHVHQWDGRVDWUDYpVGHTXDOTXHUDJrQFLD%UDGHVFR


%  ([HUFtFLRPHGLDQWHHQYLRGHLQVWUXo}HVGHSUHHQFKLPHQWRWUDQVPLWLGDVDRVDJHQWHVGH
FXVWyGLD

(VVDRSomRGHVWLQDVHH[FOXVLYDPHQWHDRVDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGHDo}HVFXVWRGLDGDVQRGHSRVLWiULR
FHQWUDO±LHMXQWRj%1HVVHFDVRRYRWRjGLVWkQFLDVHUiH[HUFLGRSHORVDFLRQLVWDVGHDFRUGRFRP
RVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSRUVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLD

2DFLRQLVWDWLWXODUGHDo}HVGHSRVLWDGDVQDFHQWUDOGHSRVLWiULDGD%TXHRSWDUSRUH[HUFHUVHXGLUHLWR
GHYRWRjGLVWkQFLDSRULQWHUPpGLRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHYHUiWUDQVPLWLUDVVXDVLQVWUXo}HVGH
YRWRDVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDREVHUYDGDVDVUHJUDVSRUHOHVGHWHUPLQDGDVTXHSRUVXD
YH]HQFDPLQKDUmRWDLVPDQLIHVWDo}HVGHYRWRjFHQWUDOGHSRVLWiULDGD%
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3DUDWDQWRRVDFLRQLVWDVGHYHUmRHQWUDUHPFRQWDWRFRPRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDH
YHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSRUHOHVHVWDEHOHFLGRVSDUDHPLVVmRGDVLQVWUXo}HVGHYRWRYLDEROHWLPj
GLVWkQFLDEHPFRPRRVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVSRUHOHVH[LJLGRVSDUDRH[HUFtFLRGHWDOIDFXOGDGH

1RVWHUQRVGRDUWLJR%GD,QVWUXomRQ&90RDFLRQLVWDGHYHUiWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGH
SUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDSDUDVHXVDJHQWHVGHFXVWyGLDHPDWp VHWH GLDVDQWHV
GDGDWDGHUHDOL]DomRGDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLDVDOYRVHSUD]RPHQRUIRUHVWDEHOHFLGRSRUVHXVDJHQWHV
GHFXVWyGLD

9DOHQRWDUTXHFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHORDUW6GD,QVWUXomR&90QDFHQWUDOGHSRVLWiULD
GD % DR UHFHEHU DV LQVWUXo}HV GH YRWR GRV DFLRQLVWDV SRU PHLR GH VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH
FXVWyGLDGHVFRQVLGHUDUiHYHQWXDLVLQVWUXo}HVGLYHUJHQWHVHPUHODomRDXPDPHVPDGHOLEHUDomRTXH
WHQKDPVLGRHPLWLGDVSHORPHVPRQ~PHURGHLQVFULomRQR&3)RX&13-

$QRVVD&RPSDQKLDPDQWpPXPDiUHDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGHGLFDGDDRHVFODUHFLPHQWRGH
G~YLGDVGRVVHXVDFLRQLVWDVHPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV
(P FDVR GH G~YLGDV R DFLRQLVWD SRGHUi HQWUDU HP FRQWDWR SRU PHLR GR e-mail
UL#GYDUHMRIDUPDFRPEU
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


D
Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGHVFULPLQDGRHQWUHQ~PHURGH
UHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDQRVVD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR


E VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDQRVVD&RPSDQKLDQmR
SRVVXtDDFRUGRGHDFLRQLVWDV


F
UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

(PGHPDUoRGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDQRVVDSROtWLFDGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV 3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV TXHHQWUDUiHPYLJRUQD
GDWDGHLQVWDODomRGR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVMXQWDPHQWHFRPDHOHLomRGH
VHXVPHPEURVHYLJRUDUiSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
YLVD HVWDEHOHFHU UHJUDV D ILP GH DVVHJXUDU TXH WRGDV DV GHFLV}HV HQYROYHQGR SDUWHV UHODFLRQDGDV H
RXWUDV VLWXDo}HV FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VHMDP WRPDGDV WHQGR HP YLVWD RV QRVVRV
LQWHUHVVHV

$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVLQWHUSUHWDFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRPRXPDVLWXDomR
QDTXDOXPDSHVVRDRXHQWLGDGHVHHQFRQWUDHQYROYLGDHPSURFHVVRGHFLVyULRQHJyFLRRXSRWHQFLDO
WUDQVDomRHQYROYHQGRD&RPSDQKLDHRXFRPVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHPTXHREWHQKDYDQWDJHPSDUD
VLDOJXPIDPLOLDURXWHUFHLURVRXDLQGDTXHSRVVDLQWHUIHULUQDVXDFDSDFLGDGHGHMXOJDPHQWRLVHQWR
SUHMXGLFDQGRRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLD

2DGPLQLVWUDGRUGHQRVVD&RPSDQKLDRXGHQRVVDVFRQWURODGDVHQYROYLGRQRSURFHVVRGHDSURYDomR
GHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVDVLWXDomRj'LUHWRULDRXDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR DGHSHQGHU
GR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP SDUWH UHODFLRQDGD  H GHYHUi H[SOLFDU VHX
HQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR1HVWHFDVRRDGPLQLVWUDGRUFRQIOLWDGRGHYHUiVHDXVHQWDUGD
SDUWHILQDOGDGLVFXVVmRLQFOXLQGRRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD

$OpP GLVVR FDVR DOJXP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRU TXH SRVVD WHU XP
SRWHQFLDO JDQKR SULYDGR GHFRUUHQWH GH DOJXPD GHFLVmR QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
TXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]r
OR1HVWHFDVRDQmRPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGRDGPLQLVWUDGRUVHUiFRQVLGHUDGDXPDYLRODomRjQRVVD
3ROtWLFD VHQGR OHYDGD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD DYDOLDomR GH HYHQWXDO DomR FRUUHWLYD
(YHQWXDOPDQLIHVWDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDVXEVHTXHQWHDEVWHQomRGHYHUmRFRQVWDU
QHFHVVDULDPHQWH GD DWD GD UHXQLmR GR yUJmRV UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP SDUWH
UHODFLRQDGD

&RPSHWH DR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HODERUDU DV DOWHUDo}HV QHFHVViULDV GH WHPSRV HP
WHPSRV FRQIRUPH UHFRPHQGDomR GR QRVVR &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGRDUWLJRLWHPIGRQRVVR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
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FRPSHWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD DYDOLDU PRQLWRUDU H UHFRPHQGDU j DGPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX
DSULPRUDPHQWR GH QRVVDV SROtWLFDV LQWHUQDV LQFOXLQGR D QRVVD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$tQWHJUDGDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
SRGHVHUDFHVVDGDQRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL H
QRVLWHGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
HQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV

$GLFLRQDOPHQWH HP FRQIRUPLGDGH FRP D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV DGPLQLVWUDGRUHV TXH
WDPEpPIRUHPDFLRQLVWDVGHQRVVD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDO
UHODWLYDV

L DRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDO

LL jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUH

LLL TXDLVTXHU RXWUDV TXH SXGHUHP EHQHILFLiOR GH PRGR SDUWLFXODU RX HP TXH WLYHU
LQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR


G VHD&RPSDQKLDSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGR

(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso a Companhia
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado

(PUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDUoRGH 5&$ RVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR DSURYDUDP D QRVVD SROtWLFD GH LQGLFDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGR&RQVHOKR)LVFDOHGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDTXDOIRLDOWHUDGD
HPGHMXQKRGH 3ROtWLFDGH,QGLFDomR $tQWHJUDGDQRVVD3ROtWLFDGH,QGLFDomRSRGHVHU
DFHVVDGDQRQRVVRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHV ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL HQRVLWHGD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD3ROtWLFDGHLQGLFDomR

(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros

$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR HVWDEHOHFH DV GLUHWUL]HV FULWpULRV H SURFHGLPHQWRV SDUD D LQGLFDomR GH
PHPEURV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD H PHPEURV GH FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGDQRVVD&RPSDQKLD&RPRGLUHWUL]JHUDOD3ROtWLFDSUHYrTXHRSURFHVVR
GHLQGLFDomRGHFDQGLGDWRVGHYHYLVDUTXHRVFDUJRVHOHJtYHLVVHMDPSUHHQFKLGRVSRUPHPEURVGH
SHUILO GLYHUVLILFDGR OHYDQGRVH HP FRQWD FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV FRPSRUWDPHQWRV DVSHFWRV
FXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR

$GLFLRQDOPHQWH RV LQGLFDGRV DRV FDUJRV GHYHUmR VHU SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV FRP
QRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOWpFQLFDHDFDGrPLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGD
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2VSULQFLSDLVSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVSHOD3ROtWLFDGH,QGLFDomRHVWmRGHVFULWRVDEDL[R

 &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• $FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVFRQVWDQWHVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRTXDQGRGDDSURYDomRGRV
FDQGLGDWRVSURSRVWRVSHODDGPLQLVWUDomR

• $ SURSRVWD GH UHHOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi OHYDU HP
FRQVLGHUDomR R VHX ERP GHVHPSHQKR GXUDQWH R SHUtRGR VXD H[SHULrQFLD H D DVVLGXLGDGH QDV
UHXQL}HVGXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRUFRQIRUPHRVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomRSHULyGLFD
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRDVFRQFOXV}HVTXDQWRjDGHTXDomRRXQHFHVVLGDGHGH
DMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR

• 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHPSUH LQGLFDUi XPD FKDSD GH FDQGLGDWRV D VHU VXEPHWLGD j
DSUHFLDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

• &DGDFDQGLGDWRDRFDUJRGHFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHGHYHUiDSUHVHQWDUGHFODUDomRDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD
HVWDEHOHFLGRVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRFRQWHPSODQGRDUHVSHFWLYDMXVWLILFDWLYDFDVR
DSOLFiYHO

• 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi DSURYDU D PDQLIHVWDomR VREUH D LQGHSHQGrQFLD GR V 
FDQGLGDWR V  D PHPEUR V  LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D VHU LQVHULGD QD
SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO TXH GHOLEHUDU VREUH D HOHLomR GH
DGPLQLVWUDGRUHV5HIHULGRSURFHGLPHQWRQmRVHDSOLFDjVLQGLFDo}HVGHFDQGLGDWRVDPHPEURGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D  TXH QmR DWHQGDP DR SUD]R GH DQWHFHGrQFLD SDUD LQFOXVmR GH
FDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWRFRQIRUPHGLVSRVWRQDUHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD&90VREUH
YRWDomRDGLVWkQFLDH E SDUDHOHLomRPHGLDQWHYRWDomRHPVHSDUDGRQRVWHUPRVGDOHL

• 2EVHUYDGRVRVSHUFHQWXDLVGHDo}HVHGHPDLVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQDUHJXODPHQWDomRHOHJLVODomR
DSOLFiYHLV RV DFLRQLVWDV SRGHP LQGLFDU PHPEURV SDUD FRPSRU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
TXDQGRKRXYHUFDUJRVYDJRVFRPDRPHQRV YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDSUHYLVWDSDUD
UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO TXH GHOLEHUDU VREUH D HOHLomR GH PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

• $LQGLFDomRGHFDQGLGDWRGHQWURGRSUD]RSUHYLVWRQRLWHPDQWHULRUSRVVLELOLWDUiDLQFOXVmRGR
QRPHGRPHVPRQREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDHLQFOXVmRGHVXDVLQIRUPDo}HVQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWHV j $VVHPEOHLD *HUDO TXH GHOLEHUDU VREUH D HOHLomR GH PHPEUR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

• $LQGLFDomRGHFDQGLGDWRIRUDGRSUD]RSUHYLVWRQRLWHPDQWHULRUQmRSRVVLELOLWDUiDLQFOXVmRGR
QRPHGRFDQGLGDWRQREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDHLQIRUPDo}HVQDSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomR
1mRREVWDQWHDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVHUiDPSODPHQWHGLYXOJDGDDRPHUFDGRRX
FDVRQmRKDMDWHPSRKiELOQDSUySULD$VVHPEOHLD*HUDO

 'LUHWRULD

• 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi LQGLFDU SDUD D FRPSRVLomR GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD
SURILVVLRQDLVTXHSRVVXDPDKDELOLGDGHGHKDUPRQL]DURVQRVVRVLQWHUHVVHVFRPRVLQWHUHVVHVGH
QRVVRVDFLRQLVWDVJHVWRUHVHFRODERUDGRUHVWHQGRFRPREDVHDOHJDOLGDGHHDpWLFD
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12.3 - Regras, Políticas E Práticas Relativas ao Conselho de Administração

•

•

•

2V FDQGLGDWRV D PHPEUR GD QRVVD 'LUHWRULD GHYHUmR DWHQGHU DRV VHJXLQWHV FULWpULRV L 
DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRPRVQRVVRVYDORUHVHDQRVVDFXOWXUD LL FRPSURPHWLPHQWR
FRPRVSULQFtSLRVHGHPDLVGLVSRVLo}HVGRQRVVR&yGLJRGHeWLFD LLL GLVSRQLELOLGDGHGHWHPSR
SDUDGHGLFDUVHH[FOXVLYDPHQWHHHPWHPSRLQWHJUDOQDIXQomRH[HUFLGDQDQRVVD&RPSDQKLDH
LY  KDELOLGDGHV SDUD LPSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV HQIUHQWDU RV GHVDILRV H DWLQJLU RV QRVVRV
REMHWLYRV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiEXVFDUHOHJHUFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHXPH[HFXWLYRDSWR
D OLGHUDU D JHVWmR GRV QRVVRV QHJyFLRV FRP REVHUYkQFLD DRV OLPLWHV GH ULVFR H jV GLUHWUL]HV
DSURYDGRVSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ SURSRVWD GH UHHOHLomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD GHYHUi FRQVLGHUDU VXD DYDOLDomR SHULyGLFD
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


 &RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR

• $HOHLomRGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGDQRVVD&RPSDQKLDGHYHUiVHUIHLWD
REULJDWRULDPHQWHSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGH
DYDOLDomRSHULyGLFDGRFRPLWr
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP


1RVVR(VWDWXWR6RFLDOSUHYrTXHQRVVD&RPSDQKLDQRVVRVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDO FDVRLQVWDODGR HIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLR
GHDUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRHQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRWRGDH
TXDOTXHUGLVSXWDRXFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHDVSHVVRDVDTXLPHQFLRQDGDVHTXHHVWHMD
UHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDHVSHFLDOPHQWHGDDSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomRYLRODomRH
HIHLWRV GDV GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV HP QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO QDV
QRUPDV HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO RX &90 EHP
FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV HP JHUDO DOpP
GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV UHJXODPHQWRV GD % H GR
&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR
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06/05/1947

Advogado

Fernando Perrone

181.062.347-20

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

31/08/1978

Administrador

Marcus Vinicius P. H. Santos

079.412.837-86

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

Pertence apenas à Diretoria

Farmacêutico

946.577.771-49

Engenheiro de telecomunicações

818.876.717-49

Engenheiro

025.912.347-10

21/10/1964

Analista de Sistemas

Fernando Luiz dos Santos Gameleira

810.808.677-91

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

20/06/1980

Rafael Augusto Kosa Teixeira

O Sr. Armando Martins também é membro
do Comitê de Auditoria da Companhia.

05/02/1966

Armando Sereno Diogines Martins

O Sr. Fernando Perrone também é
membro do Comitê de Auditoria da
Companhia.

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24 - Presidente do Conselho de
Administração Independente

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Operações

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

13/01/1983

Cargo eletivo ocupado

Lívio Barboza Silva

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

03/03/2020

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

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2023

Sim

Até a AGO de 2023

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

PÁGINA: 235 de 346

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Profissão

CPF

Administrador de Empresas

008.979.327-73

26/08/1975

Administradora

Claudia Quintella Woods

098.823.117-41

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

05/11/1969

Ricardo Figueiredo Bomeny

O Sr. Fernando Gameleira também é
membro do Comitê de Partes
Relacionadas da Companhia.

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Empresário

810.719.737-20

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

03/03/2020

03/03/2020

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

15/07/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

Até a AGO de 2022

Sim

até a AGO de 2022

Sim

Até a AGO de 2022

0.00%

1

0.00%

1

0.00%

1

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Fernando Perrone - 181.062.347-20

PÁGINA: 236 de 346

O Sr. Marcus Santos é formado em administração pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UFRJ) e em contabilidade pela Universidade Gama Filho, e possui diploma de MBA na I.E. Business School. O Sr.
Marcus trabalhou no Grupo L’Oreal em cargos de gerência e foi Diretor Financeiro da Procosa Produtos de Beleza (Grupo L’Oreal) entre 2012 e 2014. Ainda, o Sr. Marcus foi Diretor Financeiro Societário da L’Oreal
Brasil entre 2014 e 2015, tendo exercido o cargo de CFO na L’Oreal Chile entre 2015 e 2017. Entre 2017 e 2018, o Sr. Marcus foi Diretor Financeiro do Grupo Boticário, responsável pelas áreas de FP&A,
contabilidade e tributação das empresas do Grupo.Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Marcus Vinicius P. H. Santos - 079.412.837-86

O Sr. Lívio Silva é formado como Farmacêutico Clínico e Industrial pela Universidade de Brasília (UnB) e possui diplomas de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e em Gestão em
Saúde pela Escola de Administração (ESAD). Entre 2007 e 2018, o Sr. Lívio esteve na Brasil Pharma, tendo exercido os cargos de Gerência Regional, Gerência Geral de Operações e Diretor de Operações. Desde
2018, o Sr. Lívio é Diretor de Operações de nossa Companhia. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Lívio Barboza Silva - 946.577.771-49

Experiência profissional / Critérios de Independência

O prazo do mandato do Sr. Sammy
Birmarcker como Diretor Presidente é até
a AGO de 2023.

23/09/1968

Sammy Birmarcker

Não possui outros cargos ou funções na
Companhia.

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração
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O Sr. Fernando Gameleira é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que implique
a perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. Fernando Gameleira é formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior. O Sr. Fernando atua há mais de 25 anos no varejo farmacêutico. Dentre
suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como gerente de projetos em 1990, foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de tecnologia, gestão de estoque e planejamento
tributário e foi diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. O Sr. Fernando também prestou serviços de consultoria, em parceria com a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., para mais de 40
redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, o Sr. Fernando também é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no
varejo.

Fernando Luiz dos Santos Gameleira - 810.808.677-91

O Sr. Rafael Teixeira é graduado em Engenharia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e fez especialização em Supply Chain pela COPPEAD e obteve diploma de pós-gradução em MBA pela Tuck
School of Business at Dartmouth College. O Sr. Rafael trabalhou em diversas empresas, a exemplo da Coca-Cola, The Boston Consulting Group e AmerisourceBergen e, desde 2019, é Vice Presidente Senior de
Transformação na AmerisourceBergen Corporation, empresa em que está desde 2010. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Rafael Augusto Kosa Teixeira - 025.912.347-10

O Sr. Armando Martins é graduado em Engenharia de Telecomunicações pelo Instituto Militar de Engenharia e obteve diploma de pós-graduação pela Universidade de Nova York. O Sr. Armando foi Diretor Senior do
Banco de Investimentos Garantia no período de 1994 a 1998 e, por cerca de cinco anos foi Diretor da área de banco e investimento do Credit Suisse First Boston. Desde 2003 é sócio fundador da Singular
Assessoria Financeira Ltda. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Armando Sereno Diogines Martins - 818.876.717-49

O Sr. Fernando Perrone é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e em Administração em curso patrocinado pela "Chimica" Bayer S.A., sendo pós-graduado em Economia, na área de Mercado de
Capitais, pela Fundação Getúlio Vargas. O Sr. Fernando foi Diretor Executivo de Infraestrutura e Energia da Companhia Siderúrgica Nacional de 10 de julho a 02 de outubro de 2002 e é integrante do Conselho de
Administração da Companhia Siderúrgica Nacional desde 26 de setembro de 2002 e presidente do Comitê de Auditoria desde 24 de junho de 2005 da referida Companhia. Ainda, o Sr. Fernando é membro do
Conselho de Administração da João Fortes Engenharia S.A., da Energia Sustentável S.A., da Libra Aeroportos - Aeroporto de Cabo Frio e da FTL – Ferrovia Transnordestina Logística S.A. (controlada pela CSN) e
como membro suplente do Conselho de Administração da Transnordestina Logística S.A. (controlada em conjunto pela CSN). Adicionalmente, o Sr. Fernando também atua como consultor independente na área de
infraestrutura. O Sr. Fernando Perrone é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação
que implique a perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. Declara ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.
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Claudia Quintella Woods - 098.823.117-41

PÁGINA: 237 de 346

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Ricardo Bomeny é formado em Administração de Empresas pela Faculdade Cândido Mendes - IAG e possui diploma de pós-graduação em Marketing pela Pontifícia Universidade Católica e de MBA em
Finanças Corporativas e Varejo pela IBMEC. Ao longo de seus mais de 29 anos de carreira, desempenhou diversas funções em empresas de Food Service em várias regiões do Brasil e no exterior. Desde 2002, o
Sr. Ricardo é o CEO da Brazil Fast Food Corp - BFFC, holding eu controla as marcas Bob's, Yoggi e franquias do KFC e Pizza Hut em São Paulo e no Rio de Janeiro. Adicionalmente, o Sr. Ricardo é membro do
Instituto para Desenvolvimento do Varejo - IDV e membro do Conselho de Administração da Fundação Coca-Cola e da Casa do Construtor.

Ricardo Figueiredo Bomeny - 008.979.327-73

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

603

Versão : 1

N/A

Marcus Vinicius P. H. Santos - 079.412.837-86

N/A

Lívio Barboza Silva - 946.577.771-49

Tipo de Condenação

N/A

Sammy Birmarcker - 810.719.737-20

N/A

Claudia Quintella Woods - 098.823.117-41

N/A

Ricardo Figueiredo Bomeny - 008.979.327-73

N/A

Fernando Luiz dos Santos Gameleira - 810.808.677-91

N/A

Rafael Augusto Kosa Teixeira - 025.912.347-10

N/A

Armando Sereno Diogines Martins - 818.876.717-49

N/A

Fernando Perrone - 181.062.347-20

Descrição da Condenação

PÁGINA: 238 de 346

O Sr. Sammy Birmarcker formou-se em 1991 em Economia pela Faculdade Cândido Mendes e possui diplomas de MBA pelo Instituto de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (COPPEAD) e pelo Instituto
Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), conferidos em 1995 e 2001, respectivamente. O Sr. Sammy ingressou na Profarma, acionista da Companhia, em 1986 como Diretor responsável pelas área de logística,
compra e venda de produtos e marketing, e foi Presidente do Conselho de Administração da Profarma até 2014, quando passou a ocupar a Vice Presidência do Conselho de Administração da referida Companhia e,
atualmente, é o Diretor Presidente da Profarma. Devido aos cargos em que já atuou e atua na Profarma, o Sr. Sammy tem elevado conhecimento da indústria farmacêutica no Brasil. Declara ainda que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Sammy Birmarcker - 810.719.737-20

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

A Sra. Claudia Woods é bacharel em Artes pela Bowdoin College, com dupla especialização em Ciências Ambientais e Espanhol e com foco secundário em Economia. É mestre em Administração de Negócios pelo
Instituto COPPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui, ainda, curso de especialização sobre Empreendimentos na América Latina (Building Ventures in Latin America) pela Harvard
Business School. É Diretora Geral da Uber Brasil desde fevereiro de 2019, tendo atuado também como Diretora de Varejo do Banco Original e como Superintendente Executiva de Canais Digitais (Corporativo e
Varejo) do referido banco. Antes disso, ocupou as posições de Diretora Presidente da Webmotors.com, Diretora de Marketing e Produtos Digitais da Walmart.com, Diretora Presidente da Netmovies, Diretora de
Marketing e Inteligência para a América Latina da Clickon, Diretora Geral da Predicta, Gerente de Produtos Sênior da L’Oréal Brazil, Gerente de Marketing de Relacionamento da Ibest Company e Consultora Sênior
da Kaiser Associates.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria
Engenheiro de
telecomunicações

Advogado

Profissão

Tipo de Auditoria

181.062.347-20

Fernando Perrone
Advogado

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro efetivo com reconhecida
experiência em assuntos de
contabilidade societária

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

15/07/2020

06/05/1947

15/07/2020

05/02/1966

15/07/2020

29/09/1980

Data eleição

Data de
nascimento

1

15/07/2020

1

15/07/2020

1

15/07/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Advogado

Farmacêutico

Membro independente
(coordenador)

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

810.808.677-91

Analista de Sistemas

Rafael Herzog Antonio - 088.201.707-10

Experiência profissional / Critérios de Independência

O Sr. Fernando Gameleira também é membro independente do Conselho de Administração da Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Transações com Partes
relacionadas

Fernando Luiz dos Santos Gameleira

Membro do Comitê (Efetivo)

O Sr. Fernando Perrone também é membro efetivo do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Transações com Partes
relacionadas

Fernando Perrone

181.062.347-20

Não possui outros cargos ou funções na Companhia.

Outros Comitês

Comitê de Transações com Partes
relacionadas

Rodrigo Soares Moura

028.577.756-44

15/07/2020

21/10/1964

15/07/2020

06/05/1947

15/07/2020

17/08/1975

1

15/07/2020

1

15/07/2020

1

15/07/2020

O Sr. Fernando Perrone também é membro independente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Transações com Partes Relacionadas da Companhia.

Comitê de Auditoria

O Sr. Armando Martins também é membro do Conselho de Administração da Companhia.

818.876.717-49

Armando Sereno Diogines Martins

Não possui outros cargos ou funções na Companhia.

088.201.707-10

Rafael Herzog Antonio

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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0.00%

15/07/2023

0.00%

15/07/2023

0.00%

15/07/2023

0.00%

15/07/2022

0.00%

15/07/2022

0.00%

15/07/2022

PÁGINA: 239 de 346

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Versão : 1

O Sr. Rodrigo Moura é formado em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e possui diploma de pós-graduação em Gestão de Negócios pelo IBMEC –MG. O Sr. Rodrigo possui ampla
experiência no setor farmacêutico, tendo trabalhado nos cargos de Responsável Técnico, Coordenador de Treinamentos, Gerente de Projetos Farmacêuticos, Gerente e Compra e Gerente de Sell-Out e GC na
Drogaria Araújo entre os anos de 1998 e 2018. Entre 2018 e 2019, ocupou o cargo de iretor Comercial das Farmácias Nissei e, em maio de 2019, fundou a RSMPHARMA – Assessoria e Consultoria Farmacêutica,
onde é CEO.

Rodrigo Soares Moura - 028.577.756-44

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Para informações profissionais sobre o Sr. Fernando Perrone, ver item 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Fernando Perrone - 181.062.347-20

Fernando Perrone - 181.062.347-20

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

Para informações profissionais sobre o Sr. Armando Martins, ver item 12.5/6 deste Formulário de Referência.

Armando Sereno Diogines Martins - 818.876.717-49

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Rafael Herzog é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes e possui diploma de pós-gradução pela mesma Universidade, em Direito Administrativo Empresarial. O Sr. Rafael Herzon está no
Grupo Profarma desde 2014, tendo ocupado os cargos de Coordenador Jurídico Corporativo, Gerente Jurídico Corporativo, Superintendente Jurídico. Atualmente, o Sr. Herzog é o responsável pelos Departamentos
Jurídico e Regulatório do Grupo Profarma.
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N/A

Rafael Herzog Antonio - 088.201.707-10

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 240 de 346

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

O Sr. Fernando Gameleira é membro independente do Conselho de Administração de nossa Companhia e declara que cumpre os requisitos para tal cargo e que não se enquadra em nenhuma situação que
implique a perda de sua independência do conselheiro, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

O Sr. Fernando Gameleira é formado em Análise de Sistemas pela Universidade Estácio de Sá, com cursos de aperfeiçoamento no exterior. O Sr. Fernando atua há mais de 25 anos no varejo farmacêutico. Dentre
suas experiências, trabalhou na IBM Brasil como gerente de projetos em 1990, foi Diretor da Rede Drogasmil em 1995, tendo sob sua responsabilidade as áreas de tecnologia, gestão de estoque e planejamento
tributário e foi diretor da Rede de Drogarias Tamoio em 2008. O Sr. Fernando também prestou serviços de consultoria, em parceria com a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A., para mais de 40
redes de farmácias no Brasil, apresentando técnicas e metodologias para gestão no varejo. Adicionalmente, o Sr. Fernando também é sócio majoritário da FG Consultoria Ltda., que atua com foco em gestão no
varejo.

Fernando Luiz dos Santos Gameleira - 810.808.677-91

Declara que não sofreu, nos últimos 5 anos: (i) qualquer condenação criminal, mesmo que não transitada em julgado; (ii) qualquer condenação em processo administrativo da CVM, mesmo que não transitada em
julgado; ou (iii) qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Declara
ainda que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 301/99.

606

N/A

Fernando Luiz dos Santos Gameleira - 810.808.677-91

N/A

Rodrigo Soares Moura - 028.577.756-44

N/A

Fernando Perrone - 181.062.347-20

Fernando Perrone - 181.062.347-20

N/A

Armando Sereno Diogines Martins - 818.876.717-49
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data deste Formulário de Referência, não havia relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre
nossos administradores, controladas e controladores.
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidnte e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Sammy Birmarcker

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

Administrador do Emissor

Observação

Membro independente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro independente do Conselho de Administração

Marcel Sapir

Administrador do Emissor

Observação

Membro efetivo do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro efetivo do Conselho de Administração

Armando Sereno Diogines Martins

45.453.214/0001-51

805.225.727-15

45.453.214/0001-51

818.876.717-49

45.453.214/0001-51

810.719.737-20

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Controle

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 243 de 346

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Sammy Birmarcker

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Observação

Membro efetivo do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro efetivo do Conselho de Administração

Rafael Augusto Kosa Teixeira

Cargo/Função

Identificação

Marcel Sapir

Administrador do Emissor

Observação

Membro efetivo do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro efetivo do Conselho de Administração

Armando Sereno Diogines Martins

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

805.225.727-15

45.453.214/0001-51

818.876.717-49

45.453.214/0001-51

810.719.737-20

45.453.214/0001-51

025.912.347-10

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Controle

Subordinação

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro efetivo do Conselho de Administração

Rafael Augusto Kosa Teixeira

Administrador do Emissor

Observação

Membro independente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro independente do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação

Membro efetivo do Conselho de Administração

Armando Sereno Diogines Martins

Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Sammy Birmarcker

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Observação

Membro efetivo do Conselho de Administração

818.876.717-49

45.453.214/0001-51

810.719.737-20

45.453.214/0001-51

025.912.347-10

45.453.214/0001-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Controle

Subordinação

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Membro independente do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Membro independente do Conselho de Administração

Fernando Perrone

Administrador do Emissor

Observação

Membro efetivo do Conselho de Administração

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Cargo/Função

Identificação

Observação

45.453.214/0001-51

181.062.347-20

45.453.214/0001-51

CPF/CNPJ

Subordinação

Controlador Direto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
 ± $FRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXURV SDUD SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH GHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV


$ &RPSDQKLD SRVVXL VHJXURV GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO GH 'LUHWRUHV &RQVHOKHLURV H
$GPLQLVWUDGRUHV ' 2 FRPYLJrQFLDGHGHGH]HPEURGHDGHGH]HPEURGHTXH
SUHYHHP R SDJDPHQWR RX UHHPEROVR GH GHVSHVDV SRU HOD VXSRUWDGDV RX SRU VHXV GLUHWRUHV
DGPLQLVWUDGRUHVFRQVHOKHLURVHJHUHQWHVGHFRUUHQWHVGHUHSDUDomRGHGDQRVLQYROXQWiULRVFDXVDGRVD
WHUFHLURVRXj&RPSDQKLDQRGHFXUVRGHVXDVDWLYLGDGHVSURILVVLRQDLV2OLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDp
GH5 GH]PLOK}HVGHUHDLV HRYDORUDQXDOGRSUrPLRFRUUHVSRQGHD5
GH]HQRYH PLO QRYHFHQWRV H WULQWD H QRYH UHDLV  YDORU TXH QmR p FRQVLGHUDGR QD UHPXQHUDomR GH
QRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVUHFRQKHFLGDQRVQRVVRVUHVXOWDGRV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


,QIRUPDo}HVVREUHTXyUXQVGHLQVWDODomRGHDVVHPEOHLDVJHUDLV

$EDL[R FRP UHODomR jV $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD UHDOL]DGDV QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV
VRFLDLV L GDWDGHVXDUHDOL]DomR LL FDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXPGH
LQVWDODomR




(YHQWR

'DWD

4XyUXP

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULRH
([WUDRUGLQiULR





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD





&RQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR
$VVHPEOHLD UHDOL]DGD
SULPHLUDFRQYRFDomR

HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
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,QIRUPDo}HV&RPSOHPHQWDUHVjVHomR3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
1RYR0HUFDGR

(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DVFRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomR
GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR
GHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDVSRUFRPSDQKLDVTXHVHFRPSURPHWDPYROXQWDULDPHQWHD
REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP
GDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRVGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDV
HHOHYDPDTXDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVR
GHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV

$V FRPSDQKLDV TXH LQJUHVVDP QR 1RYR 0HUFDGR VXEPHWHPVH YROXQWDULDPHQWH D GHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD L 
HPLWLUDSHQDVDo}HVRUGLQiULDV LL PDQWHUQRPtQLPRRXH[FHSFLRQDOPHQWHGRFDSLWDO
QHVWH~OWLPRFDVRGHVGHTXHHRYROXPHILQDQFHLURPpGLRGLiULRGHQHJRFLDomR $'79 GDVDo}HV
GDFRPSDQKLDVHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRUD5FRQVLGHUDGRVRVQHJyFLRVUHDOL]DGRV
QRV~OWLPRV GR]H PHVHV HPFLUFXODomRH LLL GLVSRQLELOL]DURVIDWRVUHOHYDQWHVLQIRUPDo}HV
VREUHSURYHQWRVSRUPHLRGHDYLVRVDRVDFLRQLVWDVRXFRPXQLFDGRVDRPHUFDGRFRPXQLFDomRGHVHXV
UHVXOWDGRV press releaseGHUHVXOWDGRV VLPXOWDQHDPHQWHjUHVSHFWLYDGLYXOJDomRHPSRUWXJXrV

$DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUHDFRPSDQKLDHD%DOpP
GDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGDFRPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR

$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDVHSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$V
UHJUDV LPSRVWDV SHOR 1RYR 0HUFDGR YLVDP D FRQFHGHU WUDQVSDUrQFLD FRP UHODomR jV DWLYLGDGHV H
VLWXDomR HFRQ{PLFD GDV FRPSDQKLDV DR PHUFDGR EHP FRPR PDLRUHV SRGHUHV SDUD RV DFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV$VSULQFLSDLV
UHJUDV UHODWLYDV DR 1RYR 0HUFDGR VmR VXFLQWDPHQWH GHVFULWDV D VHJXLU jV TXDLV WDPEpP HVWDPRV
VXMHLWRV

$XWRUL]DomRSDUD1HJRFLDomRQR1RYR0HUFDGR

3ULPHLUDPHQWHDVRFLHGDGHTXHWHQKDLQWHQomRGHOLVWDUVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQR1RYR0HUFDGR
GHYH REWHU H PDQWHU DWXDOL]DGR VHX UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD MXQWR j &90 $OpP GLVVR D
FRPSDQKLDGHYHHQWUHRXWUDVFRQGLo}HVILUPDU&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGRHDGDSWDU
VHXHVWDWXWRjVFOiXVXODVPtQLPDVH[LJLGDVSHOD%&RPUHODomRjHVWUXWXUDGRFDSLWDOVRFLDOGHYH
VHUGLYLGLGRH[FOXVLYDPHQWHHPDo}HVRUGLQiULDVHXPDSDUFHODPtQLPDGHDo}HVUHSUHVHQWDQGR
GRFDSLWDOVRFLDORXGRFDSLWDOGHVGHTXHHRYROXPHILQDQFHLURPpGLRGLiULRGHQHJRFLDomR
$'79 GDVDo}HVGDFRPSDQKLDVHPDQWHQKDLJXDORXVXSHULRUD5 YLQWHHFLQFR
PLOK}HVGHUHDLV FRQVLGHUDGRVRVQHJyFLRVUHDOL]DGRVQRV~OWLPRV GR]H PHVHVGHYHVHUPDQWLGD
HPFLUFXODomRSHODFRPSDQKLD

2FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGHFRPSDQKLDVDXWRUL]DGDVTXHWHUmRVXDVDo}HVQHJRFLDGDVQR1RYR
0HUFDGRGHYHVHUFRPSRVWRSRUPHPEURVHOHLWRVSHODDVVHPEOHLDJHUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH
QRPi[LPRGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGH
QRPtQLPR WUrV PHPEURVGRVTXDLVSHORPHQRVRXRTXHIRUPDLRUGHYHPVHU&RQVHOKHLURV
,QGHSHQGHQWHVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHDWp GRLV DQRV


615
PÁGINA: 249 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

7RGRVRVQRYRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDGHYHPDVVLQDUXP7HUPRGH
3RVVHFRQWHPSODQGRDVXDVXMHLomRjFOiXVXODFRPSURPLVVyULDHVWDWXWiULDSUHYLVWDQRDUWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

2XWUDV&DUDFWHUtVWLFDVGR1RYR0HUFDGR

(QWUHRVUHTXLVLWRVLPSRVWRVjVFRPSDQKLDVOLVWDGDVQR1RYR0HUFDGRGHVWDFDPRV L DREULJDomR
GH HIHWLYDU RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR GH Do}HV VRE GHWHUPLQDGDV FLUFXQVWkQFLDV FRPR SRU
H[HPSOR TXDQGR GR FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH QHJRFLDomR QR 1RYR 0HUFDGR VDOYR GLVSHQVD
DSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR  LL GHYHU
GH HP TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV HQYLGDU PHOKRUHV HVIRUoRV SDUD DWLQJLU
GLVSHUVmRDFLRQiULDH[FHWRSDUDRIHUWDVUHJLGDVSHOD,QVWUXomR&90QGHGHMDQHLURGH
FRQIRUPH DOWHUDGD LLL  H[WHQVmR SDUD WRGRV RV DFLRQLVWDV GDV PHVPDV FRQGLo}HV REWLGDV SHORV
FRQWURODGRUHV TXDQGR GD DOLHQDomR GR FRQWUROH GD FRPSDQKLD LY  REULJDo}HV GH SUHVWDomR GH
LQIRUPDo}HV QmR ILQDQFHLUDV D FDGD WULPHVWUH H Y  QHFHVViULD YLQFXODomR GD &RPSDQKLD VHXV
DFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDODR5HJXODPHQWRGD&kPDUDGH$UELWUDJHP
GR0HUFDGRGD%SDUDDUHVROXomRGHFRQIOLWRVTXHSRVVDPVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGRVRXRULXQGRV
GDDSOLFDomRYDOLGDGHHILFiFLDLQWHUSUHWDomRYLRODomRHVHXVHIHLWRVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &01
%$&(1H&90DOpPGDTXHODVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGR5HJXODPHQWRGD
&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR

,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD ,%*& 

6RPRV XPD FRPSDQKLD FRPSURPHWLGD HP PDQWHU HOHYDGRV SDGU}HV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
EDVHDGD HP SULQFtSLRV TXH SULYLOHJLDP D WUDQVSDUrQFLD WUDWDPHQWR LJXDOLWiULR GRV DFLRQLVWDV
SUHVWDomRGHFRQWDVUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYDHUHVSHLWRDRVDFLRQLVWDV

$GRWDPRVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD ,%*& FRQIRUPHGHVFULWDVDEDL[R

L  1RVVRFDSLWDOVRFLDOpGLYLGLGRDSHQDVHPDo}HVRUGLQiULDVSURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWR
DWRGRVRVDFLRQLVWDV

LL  1RVVD$VVHPEOHLD*HUDOSRVVXLFRPSHWrQFLDSDUDGHOLEHUDUVREUH L DXPHQWRVRXUHGXomR
GHQRVVRFDSLWDOVRFLDO LL DHOHLomRHGHVWLWXLomRDTXDOTXHUWHPSRGHPHPEURVGHQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO VHLQVWDODGR  LLL DDSURYDomRGDVFRQWDV
DSUHVHQWDGDV SRU QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV H H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDQXDLV LY DDSURYDomRGDUHPXQHUDomRJOREDOGHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVH
Y  D GHOLEHUDomR GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D
GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDVXDGLVWULEXLomRDRVDFLRQLVWDV

LLL  $ SDXWD GH QRVVDV $VVHPEOHLDV *HUDLV H D GRFXPHQWDomR SHUWLQHQWH FRP R PDLRU
GHWDOKDPHQWR SRVVtYHO VmR WRUQDGDV S~EOLFDV H GLVSRQLELOL]DGDV QD GDWD GD SULPHLUD
FRQYRFDomR H QmR LQFOXHP R LWHP ³RXWURV DVVXQWRV´ EHP FRPR VmR DFRPSDQKDGDV
VHPSUHTXHH[LJLGRSRUQRUPDVGD&90GHSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRFRPLQIRUPDo}HV
GHWDOKDGDV VREUH FDGD LWHP TXH GHOD FRQVWH VHQGR TXH HVVDV SURSRVWDV VmR
GLVSRQLELOL]DGDVHPQRVVRZHEVLWHHHQFDPLQKDGDVj&90Hj% DSDUWLUGDOLVWDJHPGDV
Do}HVGHQRVVDHPLVVmRQDEROVD 

LY  1RVVR(VWDWXWR6RFLDOSUHYrUHJUDVFODUDVHREMHWLYDVSDUDYRWDomRGRVDFLRQLVWDVUHXQLGRV
HP$VVHPEOHLD*HUDO
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Y

1RVVR (VWDWXWR 6RFLDO GHWHUPLQD GH IRUPD FODUD H REMHWLYD DV PDWpULDV TXH VmR GH
FRPSHWrQFLDGHFDGDXPGRVQRVVRVyUJmRVHGD$VVHPEOHLD*HUDO


YL  (QYLDPRVj&90Hj% DSDUWLUGDOLVWDJHPGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRQDEROVD WRGDV
DVDWDVGHQRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVQDtQWHJUD

YLL  1DKLSyWHVHGHDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHQRVVRFRQWUROHDFLRQiULRRDGTXLUHQWHGR
FRQWUROHWHPDREULJDomRGHUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVDWRGRVRVQRVVRV
DFLRQLVWDV GH PRGR D SURSRUFLRQDU WUDWDPHQWR LJXDOLWiULR jTXHOH GDGR DR DFLRQLVWD
DOLHQDQWHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFRQWUROH

YLLL  &RQWUDWDPRV HPSUHVD GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SDUD DQiOLVH GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

L[  2V PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH p FRPSRVWR SRUQRPtQLPR 
FLQFR HQRPi[LPR VHWH PHPEURVHIHWLYRVHDWp VHWH VXSOHQWHVFRPPDQGDWR
XQLILFDGRGH GRLV DQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR

[

2V FDUJRV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RX
SULQFLSDOH[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD


[L  3RVVXtPRV XPD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH $WRV RX )DWRV 5HOHYDQWHV TXH SUHYr QRVVR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVFRPRQRVVRSULQFLSDOSRUWDYR]

[LL  $GRWDPRVXPD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRFRP$o}HVGHQRVVDHPLVVmRDSURYDGDSRUQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVVXtPRVFRQWUROHVTXHYLDELOL]DPVHXFXPSULPHQWR

[LLL  3RVVXtPRV XP &yGLJR GH &RQGXWD eWLFD TXH GHYH VHU REVHUYDGR SRU WRGRV RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV

[LY  1RVVR(VWDWXWR6RFLDOSRVVXLSURYLV}HVSDUDDLQVWDODomRGH&RQVHOKR)LVFDO

[Y  1RVVR (VWDWXWR 6RFLDO FRQWpP GLVSRVLo}HV FODUDV VREUH D IRUPD D  GH FRQYRFDomR GH
QRVVDV$VVHPEOHLDV*HUDLVH E GHHOHLomRGHVWLWXLomRHWHPSRGHPDQGDWRGHQRVVRV
&RQVHOKHLURVH'LUHWRUHV

[YL  'LYXOJDPRV QR LQtFLR GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO XP FDOHQGiULR LQIRUPDQGR WRGRV RV
HYHQWRV FRUSRUDWLYRV SUHYLVWRV SDUD DTXHOH H[HUFtFLR D SDUWLU GD OLVWDJHP GDV Do}HV GH
QRVVDHPLVVmRQDEROVD 

[YLL ([LJLPRV TXH WRGRV RV PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRULD
LQIRUPHPDRQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVj% DSDUWLUGDOLVWDJHPGDV
Do}HV GH QRVVD HPLVVmR QD EROVD  H j &90 SHULRGLFDPHQWH D TXDQWLGDGH GH Do}HV GH
QRVVDHPLVVmRGDVTXDLVVmRWLWXODULGDGHVHDVQHJRFLDo}HVTXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDP
VLGRUHDOL]DGDVFRPWDLVDo}HV

[YLLL 5HDOL]DPRV FRP WUDQVSDUrQFLD D GLYXOJDomR S~EOLFD GR UHODWyULR DQXDO GH QRVVD
DGPLQLVWUDomR

[L[  2V PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRVVXHP OLYUH DFHVVR jV QRVVDV
LQIRUPDo}HVHLQVWDODo}HVH

[[  1RVVR(VWDWXWR6RFLDOSUHYrDUHVROXomRGHFRQIOLWRVHQWUHQyVQRVVRVDFLRQLVWDVQRVVRV
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DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GH QRVVR &RQVHOKR )LVFDO VH LQVWDODGR  SRU PHLR GH
DUELWUDJHP


([FHWRSHORGLVSRVWRDFLPDQRVVD&RPSDQKLDQmRDGRWDXP&yGLJRFRPSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
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±'HVFULo}HVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD


D
REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQIRUPDQGRVHDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H ORFDO
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUORFDOL]DGR

(PGHPDUoRGHRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGR
SHVVRDOFKDYHGDQRVVDDGPLQLVWUDomR 3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR $QRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR
WHPFRPRSULQFLSDOIXQomRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVHRVQRVVRVREMHWLYRV
EDVHDGDQDVPHOKRUHVSUiWLFDVDGRWDGDVSHORPHUFDGR

'H DFRUGR FRP D QRVVD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGR 3HVVRDO
&KDYHGD$GPLQLVWUDomR SRGHUiVHUFRQVWLWXtGDSHORVVHJXLQWHVFRPSRQHQWHV L UHPXQHUDomRIL[D
LL UHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRHORQJRSUD]RH LLL EHQHItFLRV
2 LQWHLUR WHRU GD QRVVD 3ROtWLFD SRGHUi VHU FRQVXOWDGR QR QRVVR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL  RX QR VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV
ZZZFYPJRYEU QDFDWHJRULD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR


E FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQFOXVLYH

L
GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

6HJXHDEDL[RDGHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHVVHJUHJDGRV
SRUyUJmRGDDGPLQLVWUDomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UHPXQHUDomRWRWDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWDSHORVHJXLQWHHOHPHQWR

• 5HPXQHUDomR)L[D$UHPXQHUDomRIL[DGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWD
SHORSDJDPHQWRGHXPYDORUIL[RPHQVDODWtWXORGHSUyODERUH

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

$UHPXQHUDomRWRWDOGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDpFRPSRVWDSHORVVHJXLQWHVHOHPHQWRV

• 5HPXQHUDomR)L[D$UHPXQHUDomRIL[DGDQRVVD'LUHWRULDFRPSUHHQGHXPYDORUIL[RPHQVDO
H EHQHItFLRV GLUHWRV H LQGLUHWRV RV TXDLV LQFOXHP VHJXUR GH YLGD H SODQR GH VD~GH H
RGRQWROyJLFR(VVDUHPXQHUDomRWHPSRUREMHWLYRUHFRQKHFHUHUHIOHWLURYDORUGRFDUJRQD
QRVVD &RPSDQKLD H QR PHUFDGR GH WUDEDOKR EHP FRPR D UHVSRQVDELOLGDGH LQGLYLGXDO
H[SHULrQFLDIRUPDomRHFRQKHFLPHQWRGRH[HFXWLYR

• 5HPXQHUDomR9DULiYHO$UHPXQHUDomRYDULiYHOGDQRVVD'LUHWRULDFRPSUHHQGHE{QXVDQXDO
(VVD UHPXQHUDomR WHP D LQWHQomR GH SUHPLDU R DOFDQFH GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD H
LQGLYLGXDLVDOLQKDGDVDRRUoDPHQWRHDWLQJLPHQWRGHPHWDV
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'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

• 5HPXQHUDomR)L[D$UHPXQHUDomRIL[DGDQRVVD'LUHWRULDFRPSUHHQGHXPYDORUIL[RPHQVDO
H EHQHItFLRV GLUHWRV H LQGLUHWRV RV TXDLV LQFOXHP VHJXUR GH YLGD H SODQR GH VD~GH H
RGRQWROyJLFR(VVDUHPXQHUDomRWHPSRUREMHWLYRUHFRQKHFHUHUHIOHWLURYDORUGRFDUJRQD
QRVVD &RPSDQKLD H QR PHUFDGR GH WUDEDOKR EHP FRPR D UHVSRQVDELOLGDGH LQGLYLGXDO
H[SHULrQFLDIRUPDomRHFRQKHFLPHQWRGRH[HFXWLYR

• 5HPXQHUDomR9DULiYHO$UHPXQHUDomRYDULiYHOGDQRVVD'LUHWRULDFRPSUHHQGHE{QXVDQXDO
(VVD UHPXQHUDomR WHP D LQWHQomR GH SUHPLDU R DOFDQFH GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD H
LQGLYLGXDLVDOLQKDGDVDRRUoDPHQWRHDWLQJLPHQWRGHPHWDV

&RQVHOKR)LVFDO

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR

&RPLWrV(VWDWXWiULRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV&RPLWrV(VWDWXWiULRVLQVWDODGRV

&RPLWrV1mR(VWDWXWiULRV

• 5HPXQHUDomR)L[D$UHPXQHUDomRIL[DGRVPHPEURVGHQRVVRV&RPLWrV1mR(VWDWXWiULRV
FRPSUHHQGHXPYDORUIL[RPHQVDODWtWXORGHSUyODERUH(VVDUHPXQHUDomRWHPSRUREMHWLYR
UHFRQKHFHUHUHIOHWLURYDORUGRFDUJRQDQRVVD&RPSDQKLDHQRPHUFDGRGHWUDEDOKREHP
FRPRDUHVSRQVDELOLGDGHLQGLYLGXDOH[SHULrQFLDIRUPDomRHFRQKHFLPHQWRGRH[HFXWLYR2V
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH SRUYHQWXUD WDPEpP SDUWLFLSDUHP GH DOJXP
&RPLWrGD&RPSDQKLDSRGHUmRUHFHEHUUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSRUHVWDSDUWLFLSDomROLPLWDGR
DR SHUFHQWXDO Pi[LPR GH  TXH VHUi GHILQLGR QR PRPHQWR GD FULDomR GR &RPLWr H
DSURYDomRQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL
HPUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVTXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQD
UHPXQHUDomRWRWDO

$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWRWDOQRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RPSRVLomR
5HPXQHUDomR

GD

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR
)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD
1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWrV
























































5HPXQHUDomR
)L[D
0HQVDO
5HPXQHUDomR9DULiYHO
%HQHItFLRV
&HVVDomRGR([HUFtFLRGR
&DUJR
5HPXQHUDomR %DVHDGD
HP$o}HV
727$/
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RPSRVLomR
5HPXQHUDomR

GD

5HPXQHUDomR
)L[D
0HQVDO
5HPXQHUDomR9DULiYHO
%HQHItFLRV
&HVVDomRGR([HUFtFLRGR
&DUJR
5HPXQHUDomR %DVHDGD
HP$o}HV
727$/

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR
)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD
1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWrV
























































&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKR
)LVFDO

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULD
1mR
(VWDWXWiULD

&RPLWrV

























































([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
&RPSRVLomR
5HPXQHUDomR

GD

5HPXQHUDomR
)L[D
0HQVDO
5HPXQHUDomR9DULiYHO
%HQHItFLRV
&HVVDomRGR([HUFtFLRGR
&DUJR
5HPXQHUDomR %DVHDGD
HP$o}HV
727$/



LLL

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

5HPXQHUDomRIL[DPHQVDO2VDOiULR SUyODERUH GRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRp
GHILQLGRQRPRPHQWRGDDGPLVVmRGR&RQVHOKHLUR

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIDUmRMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DTXHVHUiGHWHUPLQDGD
GHDFRUGRFRPRSDGUmRGHPHUFDGR$GLFLRQDOPHQWHRVFRQVHOKHLURVIDUmRMXVDEHQHItFLRVGLUHWRH
LQGLUHWR

$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiSURSRUFLRQDOjVVXDVUHVSHFWLYDV
DWULEXLo}HVUHVSRQVDELOLGDGHVGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRSURDWLYLGDGHGHGLFDomRDOLQKDPHQWRFRP
RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD FRQKHFLPHQWR GDV SDUWLFXODULGDGHV GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD
&RPSDQKLD VHX PHUFDGR GH DWXDomR VXD FDGHLD GH IRUQHFHGRUHV ORJtVWLFD PRGHOR GH QHJyFLRV
FRQKHFLPHQWRGRSRWHQFLDOGHVHXVFRODERUDGRUHVHOLGHUDQoDVGHQWUHRXWURVVHPSUHUHODFLRQDGRV
FRPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVHXGHVHQYROYLPHQWR

5HPXQHUDomR YDULiYHO 2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR IDUmR MXV D XPD
UHPXQHUDomRYDULiYHO

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

5HPXQHUDomRIL[DPHQVDO2VDOiULRGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDpGHILQLGRQRPRPHQWRGDDGPLVVmR
GR'LUHWRU
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$UHPXQHUDomRGD'LUHWRULDpXPDIHUUDPHQWDHIHWLYDGHDWUDomRPRWLYDomRHUHWHQomRGRVGLUHWRUHV
VHQGRHVWUXWXUDGDGHIRUPDMXVWDHFRPSDWtYHOFRPDVIXQo}HVHRVULVFRVLQHUHQWHVDRFDUJRGHPRGR
D SURSRUFLRQDU R DOLQKDPHQWR GH VHXV LQWHUHVVHV FRP RV LQWHUHVVHV GH ORQJR SUD]R GD QRVVD
&RPSDQKLD

2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDID]HPMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DTXHpGHWHUPLQDGDGHDFRUGR
FRPDPpGLDGDUHPXQHUDomRDWULEXtGDD'LUHWRUHVGHVRFLHGDGHVTXHDWXDPQRPHVPRUDPR YDUHMR
HIDUPDFrXWLFR QDVPHVPDVUHJL}HVHTXHVmRGHSRUWHVLPLODU HPWHUPRVGHIDWXUDPHQWR DRGD
QRVVD &RPSDQKLD FRQIRUPH WUDEDOKR UHDOL]DGR SHOD QRVVD iUHD GH UHFXUVRV KXPDQRV D SDUWLU GH
LQIRUPDo}HVREWLGDVGHHPSUHVDVGH5+HVSHFLDOL]DGDVHPSHVTXLVDVDODULDLV

$UHPXQHUDomRGDQRVVD'LUHWRULDGHYHVHUDSURYDGDSHORQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLR
GH XP SURFHGLPHQWR IRUPDO H WUDQVSDUHQWH GH PRGR TXH D  VHMD HVWUXWXUDGD GH IRUPD MXVWD H
FRPSDWtYHO FRP DV IXQo}HV H RV ULVFRV LQHUHQWHV D FDGD FDUJR SURSRUFLRQDQGR R DOLQKDPHQWR GRV
LQWHUHVVHVGRVQRVVRV'LUHWRUHVFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]R E FRQVLGHUHRVFXVWRVHRV
ULVFRVHQYROYLGRVH F HVWHMDYLQFXODGDDUHVXOWDGRVFRPPHWDVGHPpGLRHORQJRSUD]RVUHODFLRQDGDV
GHIRUPDFODUDHREMHWLYDjJHUDomRGHYDORUHFRQ{PLFRSDUDDQRVVD&RPSDQKLDQRORQJRSUD]R

5HPXQHUDomRYDULiYHO$QRVVD'LUHWRULDIDUiMXVDXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHVHUiFRPSRVWD
SRUE{QXVTXHVHUiFDOFXODGRHPP~OWLSORVGRVDOiULRFDVRDSOLFiYHO

'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV'LUHWRULDQmR(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR

&RPLWrV

2V PHPEURV GR QRVVR &RPLWr GH $XGLWRULD TXH WDPEpP VmR PHPEURV GR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQmRUHFHEHPUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSHODIXQomRTXHH[HUFHPQR&RPLWrGH$XGLWRULD
2PHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHQmRpPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]MXVDXPD
UHPXQHUDomRPHQVDOIL[DDWtWXORGHSUyODERUH2VDOiULRGR V PHPEUR V GR&RPLWrGH$XGLWRULDp
GHILQLGRQRPRPHQWRGDDGPLVVmRGHFDGDPHPEUR2VLVWHPDGHVDOiULRVpDYDOLDGRHUHDGHTXDGR
TXDQGRQHFHVViULRFRPEDVHHPSHVTXLVDVHVSHFLDOL]DGDVDGTXLULGDVGHHPSUHVDVGRUDPR
LY
UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRpEDOL]DGDSDUDJDUDQWLUDQRVVDFRPSHWLWLYLGDGHQDDWUDomRHUHWHQomR
GHQRVVRVFRODERUDGRUHVDVVLPFRPRUHFRQKHFHURGHVHPSHQKRGHDFRUGRFRPRDWLQJLPHQWRGRV
UHVXOWDGRVDOFDQoDGRV

2SRVLFLRQDPHQWRGHVWDFRPSRVLomRWRWDO VRPDGHWRGRVRVHOHPHQWRV HVWiDOLQKDGRjVH[SHFWDWLYDV
GHPHUFDGRVHQGRDVSDUFHODVIL[DVGHILQLGDVQRPRPHQWRGDDGPLVVmRGRPHPEURGDDGPLQLVWUDomR
H DV SDUFHODV YDULiYHLV UHVXOWDQWH GD SRQGHUDomR HQWUH D QRWD GD &RPSDQKLD H D QRWD LQGLYLGXDO
HYLWDQGRRVXUJLPHQWRGHGLVWRUo}HVTXHSUHMXGLTXHPDQRVVDFDSDFLGDGHGHDWUDLUHUHWHUSURILVVLRQDLV
FRPSHWHQWHVHTXDOLILFDGRV

3RGHPRVDLQGDGHVWDFDURVVHJXLQWHVREMHWLYRVGDFRPSRVLomRGHUHPXQHUDomR

• $VVRFLDUXPDSDUFHODVLJQLILFDWLYDGDUHPXQHUDomRDRVUHVXOWDGRVGDHPSUHVD PHULWRFUDFLD 
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• *HUDUXPHTXLOtEULRHQWUHDVGLIHUHQWHVSDUFHODVGDUHPXQHUDomRTXHLQFHQWLYHDEXVFDGH
UHVXOWDGRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV

• %DODQFHDUDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRHORQJRSUD]RVYLVDQGRDJHUDomRGHUHVXOWDGRV
DQXDLVVXVWHQWiYHLVHTXHUHVXOWHPQDFULDomRGHYDORUSDUDDQRVVD&RPSDQKLD

&RP LVVR DVVHJXUDPRV D FRPSHWLWLYLGDGH RX DWUDomR GH SHVVRDV D UHWHQomR GH SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV D DSOLFDomR GD PHULWRFUDFLD DOpP GH DSUHVHQWDU XP HTXLOtEULR FRP R VLVWHPD
RUoDPHQWiULRGD&RPSDQKLD
Y

DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHOD&RPSDQKLDHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWRGRVRVPHPEURVHIHWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRUHVHPHPEURVGRV&RPLWrVHUDPUHPXQHUDGRV2VPHPEURVGRQRVVR&RPLWrGH$XGLWRULDTXH
WDPEpPVmRPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRUHFHEHPUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSHOD
IXQomRTXHH[HUFHPQR&RPLWrGH$XGLWRULD


F
SULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRTXHVmROHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQDGHWHUPLQDomR
GHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

$ UHPXQHUDomR IL[D HVWi EDVHDGD QDV SHVTXLVDV VDODULDLV GH PHUFDGR FRQWUDWDGDV GH FRQVXOWRULDV
HVSHFLDOL]DGDV QR DVVXQWR H REMHWLYDP R UHFRQKHFLPHQWR LQGLYLGXDO H FROHWLYR GRV UHVXOWDGRV
DOFDQoDGRVSRUQyV

$UHPXQHUDomRYDULiYHOHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGDDRVLQGLFDGRUHVGHUHVXOWDGRVGHQRVVD&RPSDQKLD
GHDFRUGRFRPDVPHWDVSUpHVWDEHOHFLGDVEXVFDQGRUHFRQKHFHURDOFDQFHGHUHVXOWDGRVHORQJHYLGDGH
GR QHJyFLR 2V SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV XWLOL]DGRV QD UHPXQHUDomR YDULiYHO VmR (%,7'$ GtYLGD
OLTXLGDFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDH52,&


G &RPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR

3DUD D UHPXQHUDomR IL[D WRGR H TXDOTXHU UHDMXVWH p EDOL]DGR SHOD FRPELQDomR GH GHVHPSHQKR
LQGLYLGXDOFRPSRUWDPHQWRHGLVSRQLELOLGDGHRUoDPHQWiULDHPOLQKDFRPDSUDWLFDGDSHORPHUFDGR

-iDUHPXQHUDomRYDULiYHOpEDVHDGDQRGHVGREUDPHQWRGHPHWDVRUJDQL]DFLRQDLVRXVHMDDVPHWDV
RUJDQL]DFLRQDLVVmRGHVGREUDGDVSDUDDVSHVVRDVFRQVLGHUDQGRTXHDVRPDGRDWLQJLPHQWRLQGLYLGXDO
GDVPHWDVUHVXOWHQRDOFDQFHGRVQRVVRVREMHWLYRV


H
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]RGD&RPSDQKLD

$ QRVVD SUiWLFD GH UHPXQHUDomR RIHUHFH DRV QRVVRV 'LUHWRUHV H &RQVHOKHLURV XPD UHPXQHUDomR
FRPSHWLWLYDQRPHUFDGRYLVDQGRDWUDLUHUHWHUWDOHQWRVTXHQRVDMXGHPDDWLQJLUQRVVRVREMHWLYRVGH
FXUWR PpGLR H ORQJR SUD]RV &RP EDVH HP QRVVR VHJPHQWR GH DWXDomR DWUDLU DGPLQLVWUDGRUHV
H[SHULHQWH H TXDOLILFDGRV p GH H[WUHPD LPSRUWkQFLD SDUD R QRVVR FUHVFLPHQWR H SRU HVVD UD]mR
DGRWDPRV XPD HVWUDWpJLD GH UHPXQHUDomR TXH LQFHQWLYH R FRPSURPHWLPHQWR FRQWtQXR GH QRVVRV
SURILVVLRQDLVSRUXPORQJRSHUtRGR
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$FUHGLWDPRV TXH D PDQHLUD FRPR QRVVD 'LUHWRULD H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHFHEHP VHXV
SDJDPHQWRVHVWiDWUHODGDDRVQRVVRVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVXPDYH]TXHDSDUWLU
GHXPDUHPXQHUDomRGLVWLQWDHFRPSHWLWLYDQRPHUFDGRRVSURILVVLRQDLVVmRLQFHQWLYDGRVDQmRVy
FXPSULUHPPHWDVGHFXUWRHPpGLRSUD]RVSRUPHLRGRUHFHELPHQWRGHVXDVUHPXQHUDo}HVPHQVDLV
IL[DV PDV WDPEpP GH ORQJR SUD]R SRU PHLR GD UHQRYDomR GH PDQGDWRV H E{QXV DQXDO FRQIRUPH
DSOLFiYHODRVQRVVRVGLUHWRUHV2SODQRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOGRVFRODERUDGRUHVHVWiGLUHWDPHQWH
DWUHODGRDPHWDVGDiUHD


I
H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

1mRH[LVWHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
GHQRVVD&RPSDQKLD


J
H[LVWrQFLDGHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGR
HYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD

1mRSRVVXtPRVTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWR
VRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD


K 3UiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDLQGLFDQGR

i. Os órgãos e comitês da Companhia que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam

1RV WHUPRV GR QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO H GD QRVVD 3ROtWLFD FRPSHWH DR QRVVR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHILQLUHDSURYDUDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR

ii. Critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há
a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e os critérios de
comparação e a abrangência desses estudos

2 QRVVR GHSDUWDPHQWR GH 5HFXUVRV +XPDQRV p UHVSRQViYHO SRU FROHWDU GDGRV D UHVSHLWR GD
UHPXQHUDomRGHPHUFDGRSUDWLFDGDSRUQRVVRVFRQFRUUHQWHVHSRUHPSUHVDVGHSRUWHVLPLODUDRQRVVR
HP WHUPRV GH IDWXUDPHQWR EUXWR H FRPSOH[LGDGH 2 SURFHVVR GH IL[DomR GD UHPXQHUDomR IL[D
LQGLYLGXDO GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD p GHILQLGR QR PRPHQWR GD DGPLVVmR GR
DGPLQLVWUDGRU YDULDQGR GH DFRUGR FRP D IRUPDomR H H[SHULrQFLD SURILVVLRQDO FRQIRUPH DV
H[SHFWDWLYDVGHPHUFDGRVHQGRUHDGHTXDGRTXDQGRQHFHVViULR

iii. Com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação política
de remuneração da Companhia

$QRVVD3ROtWLFDHQWURXHPYLJRUHPGHPDUoRGH&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DYDOLDU DR PHQRV DQXDOPHQWH D QHFHVVLGDGH GH SURPRYHU DWXDOL]Do}HV QHFHVViULDV j PHQFLRQDGD
3ROtWLFD
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

3,00

0,00

9,00

Nº de membros remunerados

4,50

3,00

0,00

7,50

1.592.402,00

2.852.251,00

0,00

4.444.653,00

0,00

45.263,00

0,00

45.263,00

Participações em comitês

868.585,00

0,00

0,00

868.585,00

Outros

492.197,00

1.031.909,00

0,00

1.524.106,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal e FGTS

INSS Patronal e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

1.075.720,00

0,00

1.075.720,00

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

329.868,00

0,00

329.868,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

INSS Patronal e FGTS

Pós-emprego

0,00

8.083,00

0,00

8.083,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

2.953.184,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

5.343.094,00

0,00

8.296.278,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,50

0,00

2,50

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

542.502,20

0,00

542.502,20

Benefícios direto e indireto

0,00

4.828,14

0,00

4.828,14

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Outros

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Versão : 1

247.480,80

0,00

247.480,80

INSS Patronal e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

130.000,00

0,00

130.000,00

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

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

924.811,14

0,00

924.811,14

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

2,42

0,00

2,42

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.932.247,71

0,00

1.932.247,71

Benefícios direto e indireto

0,00

17.800,48

0,00

17.800,48

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

976.993,16

0,00

976.993,16

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

722.625,00

0,00

722.625,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

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

Observação

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

3.649.666,35

0,00

3.649.666,35

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

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,17

0,00

0,17

Salário ou pró-labore

0,00

122.942,53

0,00

122.942,53

Benefícios direto e indireto

0,00

11.149,58

0,00

11.149,58

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

45.242,85

0,00

45.242,85

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

INSS Patronal e FGTS

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

0,00

179.334,96

Versão : 1
Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020, o número de membros
foi apurado de acordo com a
média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
0,00

179.334,96
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
±5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO


5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH±
9DORUHV$QXDLV

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHURGH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO  
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
HP5PLOH[FHWRQ~PHURGH$GPLQLVWUDGRUHV 

7RWDO

















%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV





































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR


SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH


UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH


UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV
 1HVWDGDWDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR



5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
9DORUHV$QXDLV

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHURGH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO  
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
HP5PLOH[FHWRQ~PHURGH$GPLQLVWUDGRUHV 

7RWDO

















%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR





3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH


UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH


UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH


UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR


UHVXOWDGR
 1HVWDGDWDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR























5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
9DORUHV$QXDLV

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHURGH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO  
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
HP5PLOH[FHWRQ~PHURGH$GPLQLVWUDGRUHV 

7RWDO





















%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR








































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR


SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH


UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH


UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR


UHVXOWDGR
 1HVWDGDWDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR





















630
PÁGINA: 264 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

5HPXQHUDomRYDULiYHO([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
9DORUHV$QXDLV

1~PHURWRWDOGH
PHPEURV
1~PHURGH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO  
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
HP5PLOH[FHWRQ~PHURGH$GPLQLVWUDGRUHV 

7RWDO

















%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR

















































3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR


SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPR


SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH


UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH


UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGR
 1HVWDGDWDQmRSRVVXtPRV&RQVHOKR)LVFDOLQVWDODGR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
 ± 3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHDQRVVD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

±5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHD
QRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.6 - Opções em Aberto

±,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDODQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQR
GHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

 ± 2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

±,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
SODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

 ± 3DUWLFLSDo}HV HP Do}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV GHWLGDV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLVSRUyUJmR



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD([HFXWLYD
&RQVHOKR)LVFDO

6RFLHGDGH(PLVVRUDGR
9DORU0RELOLiULR
9DORU0RELOLiULR

'9DUHMR)DUPD
$o}HV2UGLQiULDV
3DUWLFLSDo}HV6$

7RWDO

4XDQWLGDGH

GRFDSLWDO
VRFLDO
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
 ± ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKDYLDUHJLVWURVIRUPDLVGHSODQRVGHSUHYLGrQFLDSDUD
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHV(VWDWXWiULRV
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2,00
2.137.662,76
463.937,07
1.824.833,18

1,00

924.811,14

924.811,14

924.811,14

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

0,17

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a nossa Companhia não possuía Conselho de Administração.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a nossa Companhia não possuía Conselho de Administração.

31/12/2018

31/12/2017

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a nossa Companhia não possuía Conselho Fiscal.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a nossa Companhia não possuía Conselho Fiscal.

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, a nossa Companhia não possuía Conselho Fiscal.

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a nossa Companhia não possuía Conselho de Administração.

31/12/2019

Conselho de Administração
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O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A maior remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a
função durante 2 meses do exercício. A menor remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a função durante 2 meses do exercício. A remuneração média considera o total
da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item 13.2 acima.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2017

31/12/2017

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. A menor remuneração da Diretoria foi percebida por membro que exerceu a
função durante os 12 meses do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados
informado no item 13.2 acima.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

31/12/2019

Conselho Fiscal

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº02/2020. Apenas um Diretor percebeu remuneração no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019. O Diretor exerceu a função durante os 12 meses do ano.

1.076.009,75

86.605,98

86.605,98

31/12/2017

Conselho de Administração

Versão : 1

31/12/2019

Observação

2,42

31/12/2018

2,50

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ± 0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD


1DGDWDGHDWXDOL]DomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKDYLDUHJLVWURVIRUPDLVGHUHPXQHUDomR
RXLQGHQL]DomRSDUDDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
±3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD
GLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV







&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR




'LUHWRULD(VWDWXWiULD




&RQVHOKR)LVFDO
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
±5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
UHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP


1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVRVQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVQmRUHFHEHUDPTXDOTXHUUHPXQHUDomR
GDQRVVD&RPSDQKLDTXHQmRDDWULEXtGDDHOHVHPFRQWUDSUHVWDomRDRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHPUD]mR
GRFDUJRTXHRFXSDPQD$GPLQLVWUDomRGDQRVVD&RPSDQKLD
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGD&RPSDQKLD


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGHFDUJRHPFRQWURODGRUHVHHPVRFLHGDGHVVREUH
FRQWUROHFRPXP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV




GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV




6RFLHGDGHV
VRE




FRQWUROHFRPXP


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGHFDUJRHPFRQWURODGRUHVHHPVRFLHGDGHVVREUH
FRQWUROHFRPXP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV




GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV




6RFLHGDGHV
VRE




FRQWUROHFRPXP


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomRUHFHELGDHPIXQomRGRH[HUFtFLRGHFDUJRHPFRQWURODGRUHVHHPVRFLHGDGHVVREUH
FRQWUROHFRPXP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
&RQWURODGRUHV




GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV




6RFLHGDGHV
VRE




FRQWUROHFRPXP
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13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


Informação adicional ao item 13.2

(PDWHQomRj,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,&90´ 
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDLQIRUPDPRV L RQ~PHURWRWDOGHPHPEURVGRQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHQRVVD'LUHWRULDHGRQRVVR&RQVHOKR)LVFDO LWHPEGR$QH[R
GD,&90 H LL RQ~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRVGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGH
QRVVD'LUHWRULDHGRQRVVR&RQVHOKR)LVFDO LWHPFGR$QH[RGD,&90 (PDPERVRV
FDVRVRFiOFXORGRQ~PHURGHPHPEURVGHFDGDyUJmRIRLDSXUDGRQRVWHUPRVGR2ItFLR&LUFXODU
&906(31 DIHULQGRVH R Q~PHUR GH PHPEURV HP FDGD PrV GR H[HUFtFLR VRPDQGR R
UHVXOWDGR GH WRGRV RV PHVHV H GLYLGLQGR SHOR Q~PHUR GH PHVHV GR H[HUFtFLR REWHQGR DVVLP XPD
PpGLDDQXDOGRQWRWDOGHPHPEURVGRVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomRQGHPHPEURVUHPXQHUDGRVGRV
yUJmRVGHDGPLQLVWUDomR FRQIRUPHRFDVR 1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWH R FiOFXOR GR Q~PHUR WRWDO GH PHPEURV H GR Q~PHUR GH PHPEURV UHPXQHUDGRV GR QRVVR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD QRVVD 'LUHWRULD H GR QRVVR &RQVHOKR )LVFDO VH GHX FRQIRUPH
GHPRQVWUDGRDVHJXLU
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13.16 - Outras Informações Relevantes


'LUHWRULD(VWDWXWiULD

D Número total de membros:

3UHYLVmRSDUD
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13.16 - Outras Informações Relevantes

E Número de membros remunerados

(P
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13.16 - Outras Informações Relevantes

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D Número total de membros:


3UHYLVmRSDUD
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13.16 - Outras Informações Relevantes

E Número de membros remunerados
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV

$VLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVQHVWDVHomRUHIHUHPVHDRFRQVROLGDGRGHQRVVD&RPSDQKLD

D
1~PHURGHHPSUHJDGRV

1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  QRVVD &RPSDQKLD
LQFOXLQGR QRVVDV FRQWURODGDV  SRVVXtDPRV R WRWDO GH   H  HPSUHJDGRV
UHVSHFWLYDPHQWH(PGHGH]HPEURGHSRVVXtPRVHPSUHJDGRVDWLYRVGRVTXDLV
HVWmRHPQRVVDVHGHVRFLDOQDFLGDGHH(VWDGRGR5LRGH-DQHLURHGLVWULEXtGRVHQWUHQRVVDV
ORMDVHVSDOKDGDVSHORV(VWDGRVRQGHHVWDPRVSUHVHQWHV

$ WDEHOD DEDL[R HYLGHQFLD D FRPSRVLomR GHWDOKDGD GH QRVVR TXDGUR GH FRODERUDGRUHV QDV GDWDV
LQGLFDGDV



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1~PHUR 7RWDO
GH(PSUHJDGRV

















3RUJUXSRV
2SHUDFLRQDLV
$GPLQLVWUDWLYR
&RRUGHQDGRUHVH
(VSHFLDOLVWDV
*HUHQWHV
'LUHWRUHV
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0*
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&(
56
6&
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3(
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3%
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E Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV

$WDEHODDVHJXLUHYLGHQFLDDFRPSRVLomRGRVQRVVRVWUDEDOKDGRUHVWHUFHLUL]DGRVFRQWUDWDGRVSRUQRVVD
&RPSDQKLD LQFOXLQGRQRVVDVFRQWURODGDV QDVGDWDVLQGLFDGDV


1~PHUR 7RWDO GH
7HUFHLUL]DGRV
3RUJUXSRV
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2SHUDFLRQDO
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F
tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

3DUD FDOFXODU R tQGLFH GH URWDWLYLGDGH OHYDPRV HP FRQVLGHUDomR R Q~PHUR WRWDO GH IXQFLRQiULRV
SUySULRVGHPLWLGRVRXTXHSHGLUDPGHPLVVmRGXUDQWHRSHUtRGRGLYLGLGRSHORQ~PHURGHHPSUHJDGRV
QR~OWLPRGLDGRH[HUFtFLRVRFLDODQWHULRU

2 TXDGUR DEDL[R HYLGHQFLD RV tQGLFHV GH URWDWLYLGDGH GH QRVVD &RPSDQKLD SDUD FDGD XP GRV
H[HUFtFLRVDEDL[R

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
5RWDWLYLGDGH

$WLYRV

'HVOLJDGRV

ËQGLFH

7RWDO







([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5RWDWLYLGDGH

$WLYRV

'HVOLJDGRV

ËQGLFH

7RWDO








([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5RWDWLYLGDGH
7RWDO

$WLYRV


'HVOLJDGRV


ËQGLFH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5RWDWLYLGDGH
7RWDO

$WLYRV


'HVOLJDGRV


ËQGLFH




3RVVXtPRVXPSODQRGHFDUUHLUDHVWUXWXUDGRRTXHWRUQDRQRVVRQtYHOGHturnoverGHPHQRUDR
GD$EUDIDUPD  (VVHIDWRUFRQWULEXLXSDUDWHUPRVIXQFLRQiULRVSUHSDUDGRVSDUDVHWRUQDUHP
JHUHQWHV
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±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV


1mRKiRXWUDVDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRHVWHMDPPHQFLRQDGDVQDVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV


D
3ROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

1RVVD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR IRL HVWUXWXUDGD HP FRQVRQkQFLD FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR SDUD
VRFLHGDGHVGHSRUWHVLPLODUDRQRVVRHPOLQKDFRPDVGLUHWUL]HVGDQRVVDDGPLQLVWUDomRHFRQYHQo}HV
HDFRUGRVFROHWLYRVGHWUDEDOKR$QRVVDSROtWLFDVDODULDOpFRPSRVWDSRUXPFRPSRQHQWHIL[R VDOiULR
HEHQHItFLRV HFRPSRQHQWHVYDULiYHLV &RPLVV}HV3UrPLRVH%{QXV 

3DUDILQVGDGHWHUPLQDomRGRVDOiULRGRVQRVVRVHPSUHJDGRVHODERUDPRVXPDWDEHODVDODULDOLQWHUQD
³7DEHOD 6DODULDO´  FRQVLGHUDQGR SHVTXLVDV GH PHUFDGR TXH FRQWHPSOD RV FDUJRV GD QRVVD
&RPSDQKLDHUHVSHFWLYDVIDL[DVVDODULDLVSRUJUXSRGHFDUJRV&DGDJUXSRGHFDUJRVSRVVXLXPDIDL[D
VDODULDOHVSHFtILFDREVHUYDGRTXHFDGDIDL[DVDODULDO L SRVVXLSDUkPHWURVGHUHIHUrQFLDFRQVLGHUDQGR
DUHPXQHUDomRSUDWLFDGDQRPHUFDGRXWLOL]DGRVSDUDGHILQLomRGRVDOiULRGHFRQWUDWDomRHGLUHWUL]HV
SDUDSURJUHVVmRGHFDUUHLUDH LL pGLIHUHQFLDGD FRQIRUPHRPXQLFtSLRQRTXDORHPSUHJDGRHVWi
DORFDGR5HDOL]DPRVRHQTXDGUDPHQWRGHQRVVRVIXQFLRQiULRVHPFDGDIDL[DVDODULDOFRQIRUPHRSHUILO
QR FDVR GH QRYRV HPSUHJDGRV  RX SHUIRUPDQFH LGHQWLILFDGD SHOD DYDOLDomR GR JHVWRU GLUHWR GR
PHVPR

$ 7DEHOD 6DODULDO p UHDMXVWDGD DQXDOPHQWH FRQIRUPH R SHUFHQWXDO HVWDEHOHFLGR SHORV DFRUGRV
FROHWLYRV $GLFLRQDOPHQWH D UHIHULGD WDEHOD p DWXDOL]DGD FDVR VHMD LGHQWLILFDGD D QHFHVVLGDGH GH
FULDomR GH QRYRV FDUJRVIXQo}HV SHOD GLUHWRULD GH 5HFXUVRV +XPDQRV FRP R DSRLR GDV iUHDV
RSHUDFLRQDLVGDQRVVD&RPSDQKLD

$UHPXQHUDomRYDULiYHOGRVQRVVRVHPSUHJDGRVpFRPSRVWDSRU

• Bônus
2 %{QXV WHP SRU REMHWLYR UHFRQKHFHU R DWLQJLPHQWR GDV PHWDV GH UHVXOWDGRV SUHYLDPHQWH
HVWDEHOHFLGDVGHIRUPDLQGLYLGXDOHJOREDOPHQWHSDUDDQRVVD&RPSDQKLDVHQGRHOHJtYHLVDR
PHVPR RV QRVVRV 'LUHWRUHV 6XSHULQWHQGHQWHV H *HUHQWHV $V PHWDV VmR HVWDEHOHFLGDV
FRQIRUPH LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV H GH SURMHWRV GD QRVVD &RPSDQKLD REVHUYDGR TXH D
DSOLFDELOLGDGH GD UHIHULGD UHPXQHUDomR YDULiYHO p GHILQLGD FRP EDVH QD YHULILFDomR GR
DWHQGLPHQWRGDVPHWDVJOREDLVHVWDEHOHFLGDVSDUDWRGDDQRVVD&RPSDQKLDVHQGRRUHVWDQWH
GR%{QXVGHILQLGRFRPEDVHQDYHULILFDomRGRDWHQGLPHQWRGDVPHWDVLQGLYLGXDLVGHFDGD
HPSUHJDGR2DFRPSDQKDPHQWRGDVPHWDVpUHDOL]DGRGHIRUPDPHQVDOVHQGRDRILPGRDQR
UHDOL]DGR XP EDODQoR ILQDO GR DFRPSDQKDPHQWR UHDOL]DGR GXUDQWH R SHUtRGR SDUD ILQV GD
GHILQLomRGRE{QXV2SDJDPHQWRGRE{QXVpUHDOL]DGRDRVQRVVRVHPSUHJDGRVHPDEULOGR
DQRVXEVHTXHQWHDRSHUtRGRGHDYDOLDomR2SDJDPHQWRGR%{QXVHVWiVXMHLWRDRVUHIHULGRV
OLPLWHVGHDOYRTXDQGRGRDWLQJLPHQWRGHGDVPHWDVH(%,7'$ L DWpFLQFRVDOiULRV
SDUDDGLUHWRULDH LL DWpWUrVVDOiULRVSDUDVXSHULQWHQGHQWHVHJHUHQWHV

• Comissão
$FRPLVVmRpRLQFHQWLYRjVYHQGDVGLUHWDVHpGLUHFLRQDGDjVHTXLSHVGHORMDGDVUHGHVGR
YDUHMR2SDJDPHQWRVHEDVHLDHPSHUFHQWXDLVSUpGHILQLGRVVREUHRVSURGXWRVYHQGLGRVRQGH
DFREHUWXUDDSXUDGDGRPrVpSDJDDRHPSUHJDGRQRPrVVXEVHTXHQWH

• Prêmio
2 SUrPLR FRQVLVWH QD UHPXQHUDomR YDULiYHO GHVWLQDGD j IRUoD GH YHQGD GH FDPSR GRV
VHJPHQWRV GH GLVWULEXLomR H HVSHFLDOLGDGHV jV HTXLSHV GH ORMD GDV UHGHV GR YDUHMR H D
GHWHUPLQDGDV iUHDV GH back office 2 SDJDPHQWR GD UHIHULD UHPXQHUDomR YDULiYHO HVWi
FRQGLFLRQDGR DR DWLQJLPHQWR GH PHWDV FRPHUFLDLVHVWUDWpJLFDV SUHYLDPHQWH GHILQLGDV $
H[HPSORGDFRPLVVmRVXDSHULRGLFLGDGHWDPEpPpPHQVDO
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E 3ROtWLFDGHEHQHItFLRV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RIHUHFHPRV D WRGRV RV QRVVRV HPSUHJDGRV SODQR
RGRQWROyJLFR H GH VD~GH YDOH WUDQVSRUWH WUDQVSRUWH GD HPSUHVD QRWXUQR  H YDOH
DOLPHQWDomRUHIHLomRUHIHLWyULR VHJXUR GH YLGD (P DGLomR DR SDFRWH GHVFULWR RIHUHFHPRV SDUD
GLUHWRUHVVXSHULQWHQGHQWHVHJHUHQWHVHVWDFLRQDPHQWRHILQDQFLDPHQWRGHDXWRPyYHO


F
&DUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR
LLL SUHoRVGHH[HUFtFLR LY SUD]RVGHH[HUFtFLR Y TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDV
SHORSODQR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDQRVVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHP
Do}HVFRQIRUPHLQGLFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHD&RPSDQKLDHVLQGLFDWRV


1RVVRVHPSUHJDGRVVmRUHSUHVHQWDGRVSHORVVLQGLFDWRVGDVORFDOLGDGHVHPTXHHVWmRORFDOL]DGDVDV
ORMDVGHQRVVDVUHGHV'URJDVPLO)DUPDOLIH'URJDULDV7DPRLRH'URJDULD5RViULR

2VVLQGLFDWRVFRPRVTXDLVPDQWHPRVUHODo}HVFRQVLVWHPHPVLQGLFDWRVGRVHPSUHJDGRVGRFRPpUFLR
YDUHMLVWDHVLQGLFDWRVGRVHPSUHJDGRVHPHPSUHVDVIDUPDFrXWLFDV

1yVPDQWHPRVXPUHODFLRQDPHQWRpWLFRHSURILVVLRQDOFRPRVVLQGLFDWRVTXHUHSUHVHQWDPRVQRVVRV
HPSUHJDGRVLQH[LVWLQGRQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVJUHYHVRXSDUDOLVDo}HV

2TXDGURDEDL[RDSUHVHQWDWRGRVRVVLQGLFDWRVFRPTXHPDQWHPRVUHODo}HV

&LGDGH

8)

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±$/

6LQGLFDWR

0DFHLy

$/

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR±$/

0DFHLy

$/

6LQGLFDWR9HQGHGRUHV$ODJRDV±$/

0DFHLy

$/

6LQGLFDWR7UDEDOKDGRUHV)DUP(6LPLODUHV6DOYDGRU±%$

6DOYDGRU

%$

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±%$

6DOYDGRU

%$

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR)RUWDOH]D±&(

)RUWDOH]D

&(

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±&(

)RUWDOH]D

&(

6LQWUDIDUPD±(6

9LWyULD

(6

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±(6

9LWyULD

(6

6LQGLFDWR3URS9HQGHGRUHV3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV±(6
6LQGLFDWR 3UiWLFRV )DUP (PS FRP 'URJDV 0HGLFDPHQWRV 3URGXWRV
)DUPDFrXWLFRV±*2 $WDFDGR9DUHMR 
6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR$QiSROLV

9LWyULD

(6

*RLkQLD

*2

$QiSROLV

*2

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV $WDFDGR9DUHMR ±*2

*RLkQLD

*2

6LQGLFDWR9HQGHGRUHV*RLiV±*2

*RLkQLD

*2

6LQGLFDWR9HQGHGRUHV±0$
6LQGLFDWR 3UDWLFRV )DUP (PS FRP 'URJDV 0HGLFDPHQWRV 3URGXWRV
)DUPDFrXWLFRV±0*
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRVGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV±0*

6mR/XL]

0$

%HOR+RUL]RQWH

0*

6LQGLFDWR3URS9HQGHGRUHV3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV
6LQGLFDWR (PS 9HQG 9LDM &RP 3URS 9HQGHGRUHV 3URGXWRV
)DUPDFrXWLFRV06H07
6LQGLFDWR GRV %DOFRQLVWD H (PSUHJDGRV GH )DUPiFLDV H 'URJDULDV GR
(VWDGRGH07±6,1')$50$
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±07

%HOR+RUL]RQWH

0*

%HOR+RUL]RQWH

0*

&DPSR*UDQGH

06

&XLDEi

07

&XLDEi

07

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR-RmR3HVVRD±3%

-RmR3HVVRD

3%

6LQGLFDWR9HQGHGRUHV3URSDJDQGLVWDV3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV±3%

-RmR3HVVRD

3%

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±3%

-RmR3HVVRD

3%

6LQGLFDWR3URS9HQGHGRUHV3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV-RmR3HVVRD±3%

-RmR3HVVRD

3%

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR5HFLIH±5(

5HFLIH

3(

6LQGLFDWR9HQGHGRUHV3HUQDPEXFR±3(

5HFLIH

3(

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±3(

5HFLIH

3(

&XULWLED

35

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLRGH&XULWLED±35
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6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±35
6LQGLFDWR (PSUHJDGRV 3URSDJDQGLVWDV9HQGHGRUHV H 9HQGHGRUHV
3URGV)DUPDFrXWLFRV± 35
6LQGLFDWR (PS &RPpUFLR %DUUD GR 3LUDL %DVH 7HUULWRULDO $QJUD GRV
5HLV 
6LQGLFDWR 7UDEDOKDGRUHV &RPpUFLR %DUUD GR 3LUDt ± 9DOHQoD %DVH
7HUULWRULDO%GR3LUDt 
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV%DUUDGR3LUDt±5-
6LQGLFDWRGRV(PSUHJRVGR&RPpUFLRGH&DER)ULR
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV&DER)ULR±5-
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&DPSRV
6LQGLFDWR(PSUHJDGRVQR&RPpUFLR,WDSHUXQD
6LQGLFDWR(PSUHJDGRVGR&RPpUFLRGH'XTXHGH&D[LDV6mR-RmRGH
0HULWLH0DJp
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV0DFDp±5-

&XULWLED

35

&XULWLED

35

$QJUDGRV5HLV

5-

%DUUDGR3LUDt

5-

%DUUDGR3LUDt

5-

&DER)LR

5-

&DER)ULR
&DPSRVGH
*RLWDFD]HV
,WDSHUXQD

5-
5-

0DJp

5-

5-

0DJp

5-

6LQGLFDWR(PSUHJDGR&RPpUFLR1LWHUyLH6mR*RQoDOR

1LWHUyL

5-

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV(PSGH7UDQVS5RGGH&DUJDGH1LWHURL

1LWHUyL

5-

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV1LWHUyLH6mR*RQoDOR±5-
6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR1RYD)ULEXUJR

1LWHUyL

5-

1RYD)ULEXUJR

5-

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV1RYD,JXDoX±5-

1RYD,JXDoX

5-

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR3HWUySROLV

3HWUySROLV

5-

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV3HWUySROLV±5-

3HWUySROLV

5-

6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR5HVHQGH,WDWLDLDH3RUWR5HDO

5HVHQGH

5-

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV5HVHQGH±5-
6LQGLFDWR (PS &RPpUFLR *HUDO +RWpLV 6LPLODUHV 5LR GDV 2VWUDV
&DVVLPLUR$EUHXH6-DUGLP
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±5-

5HVHQGH

5-

5LRGDV2VWUDV

5-

5LRGH-DQHLUR

5-

6,135$)$50$±5- $WDFDGRH9DUHMR 

5LRGH-DQHLUR

5-

6LQGLFDWR(PSU(QWLGDGHV&XOWXUDLV±5-

5LRGH-DQHLUR

5-

6LQGLFDWR(PSUV(VF'H(PS7UDQVS5RGRYLiULRQR5LRGH-DQHLUR
6LQGLFDWR 3URSDJDQGLVWDV 3URSDJDQGLVWD ± 9HQF H 9HQGHGRUHV 3URG
)DUPDFrXWLFRV±5-
6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR7HUHVySROLV

5LRGH-DQHLUR

5-

5LRGH-DQHLUR

5-

7HUHVySROLV

5-

7HUHVySROLV

5-

9DOHQoD

5-

9DOHQoD

5-

1DWDO

51

1DWDO

51

6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV7HUHVySROLV±5-
6LQGLFDWR 7UDEDOKDGRUHV &RPpUFLR %DUUD GR 3LUDt ± 9DOHQoD %
7HUULWRULDO9DOHQoD 
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV9DOHQoDH9DVVRXUDV±5-
6LQGLFDWR GRV 3UiWLFRV GH )DUPiFLDV GR 5LR *UDQGH GR 1RUWH ±
6,03)$5
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±51
6LQGLFDWR(PSU3URS9HQGHGRUHV3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV±51
6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR&DQRDV±56
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±56
6LQGLFDWR (PSUHJ 3URSDJDQGLVWDV9HQGHGRUHV H 9HQGHGRUHV GH
3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV±6&
6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR$UDFDM~
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV±6(

1DWDO

51

&DQRDV

56

3RUWR$OHJUH

56

)ORULDQySROLV

6&

$UDFDM~

6(

$UDFDM~

6(
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6LQGLFDWR(PSUHJDGRV&RPpUFLR6mR&DUORV±63
6LQGLFDWR GRV 3URSDJDQGLVWDV 3URSDJDQGLVWDV9HQGHGRUHV
9HQGHGRUHVGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV± 63
6LQGLFDWR)DUPDFrXWLFRV $WDFDGR9DUHMR ±63

H

6,135$)$50$ $WDFDGR9DUHMR ±63
6LQGLFDWR (PSUHJDGRV $* $XW{QRPRV &RPpUFLR  $VVHVVRUDPHQWR
3HUtFLDV,QIRUPDo}HVH3HVTXLVDV
6LQGLFDWR
(PSUHJDGRV
&RPpUFLR
GH
7RFDQWLQV
±
$UDJXDtQD3DOPDV3DUDtVR 
6LQGLFDWRGRV)DUPDFrXWLFRVGR(VWDGRGR7RFDQWLQV6,1',)$72
6LQGLFDWRGR(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH*XUXSLH5HJLmR





6mR&DUORV

63

6mR3DXOR

63

6mR3DXOR

63

6mR3DXOR

63

6mR3DXOR

63

3DOPDV

72

3DOPDV

72

*XUXSL

72
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHMXOJXHPRVUHOHYDQWHFRPUHODomRDHVWDVHomR
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0

27.066.637

Brasil-RJ

TOTAL

27.066.637

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

45.453.214/0001-51

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Ações %

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

15/07/2020

27.066.637

0

0

27.066.637

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 293 de 346

100,000%

0,000%

0,000%

100,000%

Total ações %

Versão : 1

OUTROS

43.681.946

35,281

0

TOTAL

38,181

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

47.272.449

Sim

20.057.135/0001-09

Luxemburgo

0

TOTAL

BPL Brazil Holding Company

Qtde. de ações (Unidades)

25,568

Brasil-RJ

Classe ação

31.656.178

Não

03.283.980/0001-75

BMK Participações S.A.

0,970

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

1.202.200

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

Vilson Schvartzman

0.000

Ações %

0

0

Sim

0

Sim

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

Fisica

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

43.681.946

47.272.449

12/04/2018

31.656.178

12/04/2018

1.202.200

45.453.214/0001-51

CPF/CNPJ acionista

766.031.300-25

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 294 de 346

35,281

38,181

25,568

0,970

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

123.812.773

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

100,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

123.812.773

45.453.214/0001-51

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 295 de 346

100,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

0

TOTAL

0

TOTAL

0,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

0

Não

027.990.227-15

Brasileira-RJ

0

TOTAL

Manoel Birmarcker

Qtde. de ações (Unidades)

0,000

Brasileira-RJ

Classe ação

0

Não

28.132.535/0001-35

Consultec Consultoria e Assessoria em Gestao Administrativa Ltda.

Qtde. de ações (Unidades)

0,000

Brasileira-RJ

Classe ação

0

Não

308.783.067-49

Cacilda Delegave Birmarcker

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0,000

0,000

Ações %

0,000

Ações %

0,000

Ações %

6.461.778

Não

1.483.251

Não

1.483.251

Não

0

68,536

Sim

15,732

Sim

15,732

Sim

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

6.461.778

20/03/2018

1.483.251

20/03/2018

1.483.251

20/03/2018

0

03.283.980/0001-75

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

BMK Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Total ações %

PÁGINA: 296 de 346

43,571

10,001

10,001

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

0

5.402.270

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileira-RJ

Classe ação

5.402.270

Não

810.719.737-20

Sammy Birmarcker

OUTROS

0,000

0.000

Ações %

9.428.280

0

Não

0

100,000

0,000

Sim

0,000

Qtde. total de ações (Unidades)

14.830.550

5.402.270

20/03/2018

0

03.283.980/0001-75

Ações preferenciais %

CPF/CNPJ

Última alteração

BMK Participações S.A.

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Tipo pessoa

Acionista controlador

CPF/CNPJ acionista

Ações ordinárias %

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Total ações %

PÁGINA: 297 de 346

100,000

36,427

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

1

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Delaware - Americana

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1

Sim

AmerisourceBergen Corporation

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

--

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

BPL Brazil Holding Company

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Juridica

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1

0

1

07/05/2020

0

20.057.135/0001-09

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 298 de 346

100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

203.402.770

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

27,952

Delaware - Americana

100,000

72,048

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

56.854.867

Sim

Walgreens Boots Alliance Inc.

TOTAL

146.547.903

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

-0

Não

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

AmerisourceBergen Corporation

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

Juridica

Não

0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

56.854.867

07/05/2020

203.402.770

146.547.903

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 299 de 346

27,952

100,000

72,048

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Ações ordinárias %

OUTROS

0

0,000

0

TOTAL

99,999

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

12.827.312

Não

628.654.127-68

Brasileira-RJ

0

TOTAL

Deborah Uderman

Qtde. de ações (Unidades)

0,001

Brasileira-RJ

0,000

Classe ação

100

Não

144.616.797-64

Dafne Uderman

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Consultec Consultoria e Assessoria em Gestao Administrativa Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

0

12.827.312

08/03/2018

100

08/03/2018

0

28.132.535/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 300 de 346

0,000

99,999

0,001

0,000

Composição capital social

Versão : 1

TOTAL

12.827.412

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

100,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Consultec Consultoria e Assessoria em Gestao Administrativa Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

12.827.412

28.132.535/0001-35

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 301 de 346

100,000

Composição capital social

Versão : 1

OUTROS

TOTAL

874.173.152

874.173.152

0

Participa de acordo de acionistas

100,000

100,000

0,000

Ações ordinárias %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Walgreens Boots Alliance Inc.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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0,000

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

874.173.152

874.173.152

0

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 302 de 346

100,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/07/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

0

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%

669
PÁGINA: 303 de 346

670



±2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLD




PÁGINA: 304 de 346



Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDRXGRTXDORFRQWURODGRUVHMD
SDUWH


1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRSRVVXtDPRVDFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRHPQRVVD
VHGHEHPFRPRQRVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUQmRHUDSDUWHHPDFRUGRGHDFLRQLVWDV
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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
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD


1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHDOWHUDo}HVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGH
FRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGDVQRJUXSRTXHWHQKDPWLGRHIHLWRUHOHYDQWHSDUD
D&RPSDQKLDLQFRUSRUDo}HVIXV}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVGHDo}HVDOLHQDo}HVHDTXLVLo}HVGH
FRQWUROHVRFLHWiULRDTXLVLo}HVHDOLHQDo}HVGHDWLYRVLPSRUWDQWHV


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHRSHUDo}HVVRFLHWiULDVRFRUULGDVQRJUXSRTXHWHQKDP
WLGRHIHLWRUHOHYDQWHSDUDDQRVVD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWH
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

(P FRPSOHPHQWR jV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
HVFODUHFHPRVTXH(a)DAmerisourceBergen Corporation $%& GHWpPDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGH
HPLVVmRGD%3/%UD]LO+ROGLQJ&RPSDQ\ %3/ TXHSRUVXDYH]pWLWXODUGHGRFDSLWDO
VRFLDOGD3URIDUPD DFLRQLVWDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD (b)D$%&pXPDfull corporationFRP
Do}HVDGPLWLGDVjQHJRFLDomRQDNew York Securities Exchange - NYSE EROVDGHYDORUHVORFDOL]DGD
HP1RYD,RUTXH FRPFDSLWDOSXOYHUL]DGRHVHPFRQWUROHGHILQLGR(c)DPDLRUDFLRQLVWDLQGLYLGXDO
GD$%&pDWalgreens Boots Alliance Inc. :DOJUHHQV TXHGHWpPGLUHWDHLQGLUHWDPHQWHDo}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$%&(d)D:DOJUHHQVpXPDfull corporationFRP
Do}HV DGPLWLGDV j QHJRFLDomR QD NASDAQ Stock Market EROVD GH YDORUHV ORFDOL]DGD HP 1RYD
,RUTXH  FRP FDSLWDO SXOYHUL]DGR H VHP FRQWUROH GHILQLGR (e) H[FHWR SHOD :DOJUHHQV QHQKXP
DFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDGD$%&DJLQGRHPFRQMXQWRpGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHWHQWRUGH
PDLVGRTXHGRFDSLWDOVRFLDOGDQRVVD&RPSDQKLDH(f)QHQKXPDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWD
GD:DOJUHHQVDJLQGRHPFRQMXQWRpGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHWHQWRUGHPDLVGRTXHGRFDSLWDO
VRFLDOGDG
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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 GD &RPSDQKLD TXDQWR j UHDOL]DomR GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV


(PGHPDUoRGHRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXDQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDV 3ROtWLFD TXHSUHYrFRPRFRPSHWrQFLDGHQRVVR&RPLWrGH7UDQVDo}HV
FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV RSLQDU IDYRUDYHOPHQWH RX FRQWUDULDPHQWH j DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP
SDUWHUHODFLRQDGDFRPEDVHHPGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGDSRUQRVVD'LUHWRULD$3ROtWLFDHQWUDUiHP
YLJRUQDGDWDGHLQVWDODomRGR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVMXQWDPHQWHFRPD
HOHLomRGHVHXVPHPEURVHSHUPDQHFHUiHPYLJRUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDFDVRR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRSLQHIDYRUDYHOPHQWH
jDSURYDomRGDWUDQVDomRSHODXQDQLPLGDGHGRVPHPEURVTXHSURIHULUHPYRWRVFDEHUiDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR D DSURYDomR GD WUDQVDomR SHOD PDLRULD GH VHXV PHPEURV &DVR R &RPLWr GH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRSLQHIDYRUDYHOPHQWHjDSURYDomRGDWUDQVDomRSRUPDLRULDGH
YRWRV LVWRpFRPXPYRWRFRQWUiULR FDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGDWUDQVDomR
VHQGRTXHDPHVPDVRPHQWHVHUiDSURYDGDVHFXPXODWLYDPHQWH D FRQWDUFRPYRWRVIDYRUiYHLVGD
PDLRULDDEVROXWDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH E FRQWDUFRPRYRWRIDYRUiYHOGH
SHOR PHQRV XP GRV PHPEURV LQGHSHQGHQWHV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &DVR R &RPLWr GH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRSLQHFRQWUDULDPHQWHjDSURYDomRGDWUDQVDomRSRUPDLRULDGRV
YRWRVFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGDWUDQVDomRVHQGRTXHDPHVPDVRPHQWH
VHUi DSURYDGD VH FRQWDU FRP YRWRV IDYRUiYHLV GD XQDQLPLGDGH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR1HVWDKLSyWHVHRV&RQVHOKHLURVGHYHUmRDSUHVHQWDUQDDWDGDUHXQLmRDVMXVWLILFDWLYDV
TXHRVOHYDUDPDQmRVHJXLUDUHFRPHQGDomRGR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV&DVR
R&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRSLQHFRQWUDULDPHQWHjDSURYDomRGDWUDQVDomR
SHODXQDQLPLGDGHGRVYRWRVDWUDQVDomRVRPHQWHSRGHUiVHUDSURYDGDVHHPVHGHGHDVVHPEOHLDJHUDO
GD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVTXHQmRVHMDP D R V DFLRQLVWD V FRQWURODGRU HV  E SHVVRDVDHOH V 
YLQFXODGD V  F DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXHVHMDPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRX G TXDOTXHU
DFLRQLVWD HP SRVLomR GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVH GHOLEHUHP SRU PDLRULD DSURYDU D UHDOL]DomR GD
WUDQVDomR

$GLFLRQDOPHQWHVmRYHGDGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVQDVVHJXLQWHVKLSyWHVHVH[FHWRHP
FDVR GH GHOLEHUDomR HP FRQWUiULR GRV yUJmRV FRPSHWHQWHV FRP D DEVWHQomR GH HYHQWXDLV SDUWHV
UHODFLRQDGDVHQYROYLGDV D UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVQmRFRPXWDWLYDV E FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRV
SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV SHVVRDV QDWXUDLV TXH VHMDP DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV LQGLUHWRV GH QRVVD
&RPSDQKLD VRFLHGDGHV TXH VHMDP FRQWURODGDV SHODV SHVVRDV QDWXUDLV TXH VHMDP DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGHQRVVD&RPSDQKLDPDVTXHQmRSHUWHQoDPDRQRVVRJUXSRHFRQ{PLFR F WUDQVDo}HV
HQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHQmRFRPSUHHQGDPDWLYLGDGHVUHJXODUHVH
FRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUWDLVSHVVRDVMXUtGLFDVQRFXUVRQRUPDOGRVVHXVQHJyFLRVH G RSHUDo}HV
RXQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOHDRVQRVVRVLQWHUHVVHVVRFLDLVHRXGHQRVVDVFRQWURODGDV

$LQGD D QRVVD 3ROtWLFD HVWDEHOHFH TXH FRQWUDWRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHUmR VHU VHPSUH
IRUPDOL]DGRV SRU HVFULWR GHWDOKDQGRVH DV VXDV FDUDFWHUtVWLFDV H FRQGLo}HV SULQFLSDLV WDLV FRPR
REMHWRGLUHLWRVHREULJDo}HVFRQGLo}HVGHIRUQHFLPHQWRGHOLPLWDomRGHHVFRSRSUHoRVIRUPDGH
SDJDPHQWRHQFDUJRVSUD]RVHQWUHRXWURV

2DGPLQLVWUDGRUGHQRVVD&RPSDQKLDRXGHQRVVDVFRQWURODGDVHQYROYLGRQRSURFHVVRGHDSURYDomR
GHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVDVLWXDomRj'LUHWRULDRXDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR DGHSHQGHU
GR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP SDUWH UHODFLRQDGD  H GHYHUi H[SOLFDU VHX
HQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR1HVWHFDVRRDGPLQLVWUDGRUFRQIOLWDGRGHYHUiVHDXVHQWDUGD
SDUWHILQDOGDGLVFXVVmRLQFOXLQGRRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD
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$OpP GLVVR FDVR DOJXP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRU TXH SRVVD WHU XP
SRWHQFLDO JDQKR SULYDGR GHFRUUHQWH GH DOJXPD GHFLVmR QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
TXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]r
OR1HVWHFDVRDQmRPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGRDGPLQLVWUDGRUVHUiFRQVLGHUDGDXPDYLRODomRGHVWD
3ROtWLFDVHQGROHYDGDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDomRGHHYHQWXDODomRFRUUHWLYD

$ QRVVD 3ROtWLFD HQWUDUi HP YLJRU QD GDWD GH LQVWDODomR H HOHLomR GRV PHPEURV GR &RPLWr GH
7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H YLJRUDUi SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR FRPSHWLQGR DR QRVVR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HODERUDU DV DOWHUDo}HV QHFHVViULDV GH WHPSRV HP WHPSRV FRQIRUPH
UHFRPHQGDomRGRQRVVR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRV
GR DUWLJR  LWHP I GR QRVVR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH $XGLWRULD FRPSHWH DR &RPLWr GH
$XGLWRULDDYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGHQRVVDV
SROtWLFDVLQWHUQDVLQFOXLQGRDQRVVD3ROtWLFD

$ tQWHJUD GD QRVVD 3ROtWLFD SRGHUi VHU REWLGD QR QRVVR VLWH GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL  EHP FRPR QR VLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  QD FDWHJRULD
3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDVHQRVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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Não aplicável
Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda. O saldo em aberto corresponde ao saldo a pagar da Profarma à COF com
relação à devolução de mercadorias anteriormente adquiridas para revenda.
Outra
A COF é a compradora e a Profarma é a distribuidora.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Controlador Indireto
Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda

Objeto contrato

PÁGINA: 311 de 346

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

31/03/2020

Drogaria Cipriano de Santa Rosa S.A. e
Profarma Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos S.A.

Indeterminado

A CSB é a compradora e a Profarma é a distribuidora.

Especificar

R$40.404.000,00

Outra

Posição contratual do emissor

R$40.404.000,00

Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda. O saldo em aberto corresponde ao saldo a pagar da CSB à Profarma.

Natureza e razão para a operação

40.404.000,00

Não aplicável

Rescisão ou extinção

0,000000

Não aplicável

NÃO

Garantia e seguros

Indeterminado

Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda

R$33.265.000,00

Objeto contrato

R$33.265.000,00

Controlador Indireto

33.265.000,00

Relação com o emissor

CSB Drogarias S.A. e Profarma Distribuidora de 31/03/2020
Produtos Farmacêuticos S.A.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não aplicável

Indeterminado

Garantia e seguros

R$7.262.000,00

Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda

R$7.262.000,00

Objeto contrato

7.262.000,00

Controlador Indireto

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

31/03/2020

Montante (Reais)

Centro-Oeste Farma Dist de Medicamentos
Ltda. e Profarma Dist de Produtos
Farmacêuticos S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Controlador Indireto
Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda
Não aplicável
Não aplicável
Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda. O saldo em aberto corresponde ao saldo a pagar da Rosário à Profarma com
relação às mercadorias adquiridas para revenda.
Outra
A Rosário é a compradora e a Profarma é a distribuidora.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PÁGINA: 312 de 346

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

31/03/2020

Drogaria Rosário S.A. e Profarma Distribuidora
de Produtos Farmacêuticos S.A.

Indeterminado

A Cipriano é a compradora e a Profarma é a distribuidora.

Especificar
R$17.126.000,00

Outra

Posição contratual do emissor

R$17.126.000,00

Operação mercantil de compra e venda de mercadorias para revenda. O saldo em aberto corresponde ao saldo a pagar da Cipriano à Profarma.

Natureza e razão para a operação

17.126.000,00

Não aplicável

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Duração

Não aplicável

Montante (Reais)

Garantia e seguros

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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±,GHQWLILFDomRGDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVHGHPRQVWUDomR
GRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR


D
LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQR,WHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
&RQWXGR WRGDV DV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHVFULWDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDREVHUYDPRVSDGU}HVGHPHUFDGRDSOLFiYHLV3DUDLQIRUPDo}HVVREUHULVFRVUHODFLRQDGRV
jV WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV SHOD QRVVD &RPSDQKLD FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV YLGH LWHP  E  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PGHPDUoRGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHQRVVD
&RPSDQKLDFRPRSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUHOHYDGRVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD L 3ROtWLFD
GH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV 3ROtWLFDGH3DUWH5HODFLRQDGDV  LL 5HJLPHQWR,QWHUQRGR
&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV ³5HJLPHQWR&RPLWrGH3DUWHV5HODFLRQDGDV´ H LLL 
5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD ³5HJLPHQWR&RPLWrGH$XGLWRULD´ 

1RTXHWDQJHDQRVVD3ROtWLFDHVWDYLVDHVWDEHOHFHUUHJUDVDILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HV
HQYROYHQGRSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHMDPWRPDGDV
WHQGRHPYLVWDRVLQWHUHVVHVGDQRVVD&RPSDQKLD

2DGPLQLVWUDGRUGHQRVVD&RPSDQKLDRXGHQRVVDVFRQWURODGDVHQYROYLGRQRSURFHVVRGHDSURYDomR
GHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHVGHYHUiLQIRUPDUHVVDVLWXDomRj'LUHWRULDRXDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR DGHSHQGHU
GR yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP SDUWH UHODFLRQDGD  H GHYHUi H[SOLFDU VHX
HQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR1HVWHFDVRRDGPLQLVWUDGRUFRQIOLWDGRGHYHUiVHDXVHQWDUGD
SDUWHILQDOGDGLVFXVVmRLQFOXLQGRRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD FDEHUi DR &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GH QRVVD
&RPSDQKLD RSLQDU IDYRUDYHOPHQWH RX FRQWUDULDPHQWH j DSURYDomR GD WUDQVDomR FRP SDUWHV
UHODFLRQDGD FRP EDVH QD GRFXPHQWDomR DSUHVHQWDGD SHOD QRVVD 'LUHWRULD &DVR R &RPLWr GH
7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV RSLQH IDYRUDYHOPHQWH j DSURYDomR GD WUDQVDomR SHOD
XQDQLPLGDGHGRVPHPEURVTXHSURIHULUHPYRWRVFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomR
GDWUDQVDomRSHODPDLRULDGHVHXVPHPEURV&DVRR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
RSLQHIDYRUDYHOPHQWHjDSURYDomRGDWUDQVDomRSRUPDLRULDGHYRWRV LVWRpFRPXPYRWRFRQWUiULR 
FDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGDWUDQVDomRVHQGRTXHDPHVPDVRPHQWHVHUi
DSURYDGDVHFXPXODWLYDPHQWH D FRQWDUFRPYRWRVIDYRUiYHLVGDPDLRULDDEVROXWDGRVPHPEURVGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H E  FRQWDU FRP R YRWR IDYRUiYHO GH SHOR PHQRV XP GRV PHPEURV
LQGHSHQGHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&DVRR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
RSLQH FRQWUDULDPHQWH j DSURYDomR GD WUDQVDomR SRU PDLRULD GRV YRWRV FDEHUi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDDSURYDomRGDWUDQVDomRVHQGRTXHDPHVPDVRPHQWHVHUiDSURYDGDVHFRQWDUFRP
YRWRVIDYRUiYHLVGDXQDQLPLGDGHGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR1HVWDKLSyWHVHRV
&RQVHOKHLURV GHYHUmR DSUHVHQWDU QD DWD GD UHXQLmR DV MXVWLILFDWLYDV TXH RV OHYDUDP D QmR VHJXLU D
UHFRPHQGDomRGR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV&DVRR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVRSLQHFRQWUDULDPHQWHjDSURYDomRGDWUDQVDomRSHODXQDQLPLGDGHGRVYRWRVD
WUDQVDomR VRPHQWH SRGHUi VHU DSURYDGD VH HP VHGH GH DVVHPEOHLD JHUDO GH QRVVD &RPSDQKLD RV
DFLRQLVWDV TXH QmR VHMDP D R V  DFLRQLVWD V  FRQWURODGRU HV  E SHVVRDV D HOH V  YLQFXODGD V 
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F DGPLQLVWUDGRUHVGHQRVVD&RPSDQKLDTXHVHMDPQRVVRVDFLRQLVWDVRX G TXDOTXHUDFLRQLVWDHP
SRVLomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHGHOLEHUHPSRUPDLRULDDSURYDUDUHDOL]DomRGDWUDQVDomR

$OpP GLVVR FDVR DOJXP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRU TXH SRVVD WHU XP
SRWHQFLDO JDQKR SULYDGR GHFRUUHQWH GH DOJXPD GHFLVmR QmR PDQLIHVWH VHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV
TXDOTXHURXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]r
OR1HVWHFDVRDQmRPDQLIHVWDomRYROXQWiULDGRDGPLQLVWUDGRUVHUiFRQVLGHUDGDXPDYLRODomRGHVWD
3ROtWLFDVHQGROHYDGDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDomRGHHYHQWXDODomRFRUUHWLYD3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVVREUHDSROtWLFDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$GLFLRQDOPHQWHQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVQRVVRVDFLRQLVWDVQmRSRGHPYRWDU
QDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUD
DIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHU
RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORVGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHUHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPR
GDQRVVD&RPSDQKLD$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVH
FRQIOLWDQWHFRPRGDQRVVD&RPSDQKLDpDQXOiYHOUHVSRQGHQGRRDFLRQLVWDSHORVGDQRVFDXVDGRVH
SHODUHVWLWXLomRjQRVVD&RPSDQKLDGDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR
E

GHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR


4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQR,WHP
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWHHIHWLYRVSDUDHQGHUHoDUULVFRVGHFRUUHQWHVGDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
&RQWXGR WRGDV DV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHVFULWDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDREVHUYDPRVSDGU}HVGHPHUFDGRDSOLFiYHLVXPDYH]TXHIRUDPFHOHEUDGDVFRQVLGHUDQGR
L RVSULQFtSLRVHYDORUHVGD&RPSDQKLDTXHWDPEpPQRUWHLDPQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVDSURYDGDHPGHPDUoRGH LL SDUkPHWURVHFRQGLo}HVGHPHUFDGR3DUD
LQIRUPDo}HV VREUH ULVFRV UHODFLRQDGRV jV WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV SHOD QRVVD &RPSDQKLD FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVYLGHLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1mRREVWDQWHDDXVrQFLDGHSURFHGLPHQWRVRXSROtWLFDVIRUPDLVSDUDGHPRQVWUDURFDUiWHUHVWULWDPHQWH
FRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHPVHUIRUPDOL]DGDVSRU
PHLR GH LQVWUXPHQWR HVFULWR FRP D GHYLGD LQGLFDomR GR REMHWR GD WUDQVDomR YDORUHV HQYROYLGRV QR
QHJyFLRSUD]RVHWD[DVFREUDGDVVHDSOLFiYHLVEHPFRPRGRVGHPDLVGLUHLWRVHUHVSRQVDELOLGDGHVGDV
SDUWHV HQYROYLGDV FRP R SURSyVLWR GH RIHUHFHU PDLRU WUDQVSDUrQFLD SDUD FDGD WUDQVDomR FRQWUDWDGD
1HVWHVHQWLGRTXDQGRGDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDJLPRVGHIRUPD
D JDUDQWLU TXH WDLV WUDQVDo}HV QmR YHQKDP D JHUDU TXDLVTXHU EHQHItFLRV RX SUHMXt]RV LQGHYLGRV jV
VRFLHGDGHVHQYROYLGDV

(PGHPDUoRGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHQRVVD
&RPSDQKLDFRPRSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUHOHYDGRVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD L 3ROtWLFD
GH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV LL 5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDVH LLL 5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD

&RPRREMHWLYRGHPLWLJDURULVFRGHDXVrQFLDGHFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDV
RXGHSDJDPHQWRVFRPSHQVDWyULRVLQDGHTXDGRVD3ROtWLFDYHGDDFRQWUDWDomRGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV UHDOL]DGDV HP FRQGLo}HV QmR FRPXWDWLYDV 6mR FRQVLGHUDGDV EDVHV FRPXWDWLYDV DTXHODV
IXQGDPHQWDGDVSHORVSULQFtSLRV L GDFRPSHWLWLYLGDGH SUHoRVSUD]RVWD[DVHFRQGLo}HVGRVVHUYLoRV
FRPSDWtYHLVFRPRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR  LL GDFRQIRUPLGDGH DGHUrQFLDGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDRV
WHUPRVHUHVSRQVDELOLGDGHVFRQWUDWXDLVSUDWLFDGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRDRVFRQWUROHVDGHTXDGRV
GHVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HV H LLL GDWUDQVSDUrQFLD UHSRUWHDGHTXDGRGDVFRQGLo}HVDFRUGDGDVFRP
DGHYLGDDSOLFDomREHPFRPRUHIOH[RVGHVWDVHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV 
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


(PGHMXOKRGHFHOHEUDPRVXP&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR&RP$EHUWXUDGH/LQKDGH&UpGLWR
FRP D 3URIDUPD H DV VRFLHGDGHV RSHUDFLRQDLV TXH FRQWURODPRV &RQWURODGDV H ³&RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWR´ UHVSHFWLYDPHQWH  SRU PHLR GR TXDO QyV H DV QRVVDV &RQWURODGDV QRV REULJDPRV D
DGTXLULU H[FOXVLYDPHQWH GD 3URIDUPD WRGRV RV SURGXWRV TXH FRPHUFLDOL]DUPRV H TXH VHMDP
GLVWULEXtGRV SHOD 3URIDUPD GHVGH TXH REVHUYDGDV SHOD 3URIDUPD D FRQFHVVmR GH GHWHUPLQDGDV
FRQGLo}HV HVSHFLDLV FRQIRUPH GHWDOKDGR QD VHTXrQFLD 7DPEpP p REMHWR GR &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWR D SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH ORJtVWLFD UHYHUVD SHOD 3URIDUPD FRQIRUPH YHQKD D VHU
VROLFLWDGRSRUQyVRXSHODVQRVVDV&RQWURODGDV

2&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRYLJRUDUiSHORSUD]RGH GH] DQRVFRQWDGRDSDUWLUGDGDWDGHVXD
DVVLQDWXUD DXWRPDWLFDPHQWH UHQRYDGR SRU SHUtRGRV VXFHVVLYRV GH  GR]H  PHVHV FDVR QmR KDMD
PDQLIHVWDomRHPFRQWUiULRSRUTXDLVTXHUGHVXDVSDUWHV$HILFiFLDGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRHVWi
FRQGLFLRQDGDjUHDOL]DomRGDQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQFLDOGHDo}HV

'XUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRD3URIDUPDJDUDQWLUiDQyVHjVQRVVDV
&RQWURODGDV L  FRQGLo}HV GH SUHoR DR PHQRV VLPLODUHV jTXHODV SUDWLFDGDV SHOD 3URIDUPD SDUD
GURJDULDVGRPHVPRSRUWHGDQRVVD&RPSDQKLDH LL SUD]RGHSDJDPHQWRPpGLRTXHYDULDUiHQWUH
DGLDVGHSHQGHQGRGDFDWHJRULDGRSURGXWRDGTXLULGR

$VSDUWHVGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRUHFRQKHFHUDPHGHFODUDUDPTXHDVFRQGLo}HVDFLPDOHYDP
HPFRQVLGHUDomRDVFRQGLo}HVPHUFDGROyJLFDVRFHQiULRFRPHUFLDOGD3URIDUPDFRPRVODERUDWyULRV
IDUPDFrXWLFRV EHP FRPR FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR H ILVFDO GH FDGD UHJLmR GH DWXDomR GH QRVVDV
&RQWURODGDVQDGDWDGHFHOHEUDomRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR'HVVDIRUPDDVSDUWHVFRQFRUGDUDP
TXHDDOWHUDomRGHTXDOTXHUFLUFXQVWkQFLDTXHLPSDFWHPDWHULDOPHQWHQRSUHoRGHXPSURGXWRSRGHUi
HQVHMDUDDOWHUDomRGHTXDOTXHUGDVPHQFLRQDGDVFRQGLo}HVPHGLDQWHSURYRFDomRGHTXDOTXHUGDV
SDUWHVGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRDTXDOTXHUWHPSR

$GLFLRQDOPHQWHD3URIDUPDFRQFHGHXjVQRVVDV&RQWURODGDVGXUDQWHRSUD]RGHYLJrQFLDGR&RQWUDWR
GH )RUQHFLPHQWR XPD OLQKD GH FUpGLWR URWDWLYD VXILFLHQWH SDUD VXSRUWDU DV RSHUDo}HV GDV QRVVDV
&RQWURODGDV $ OLQKD GH FUpGLWR VHUi XWLOL]DGD WRWDO RX SDUFLDOPHQWH SRU QyV HRX SRU QRVVDV
&RQWURODGDVSDUDILQVGHIRUQHFLPHQWRSHOD3URIDUPDDQyVHRXjVQRVVDV&RQWURODGDVGHTXDLVTXHU
SURGXWRV

2 &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR SRGHUi VHU UHVFLQGLGR GH IRUPD PRWLYDGD D TXDOTXHU WHPSR QD
RFRUUrQFLD GRV VHJXLQWHV HYHQWRV D  SHOD 3URIDUPD VH D QRVVD &RPSDQKLD WLYHU VXD IDOrQFLD
GHFUHWDGD E SHODQRVVD&RPSDQKLDVHD3URIDUPDWLYHUVXDIDOrQFLDGHFUHWDGD F SHOD3URIDUPD
VHDQRVVD&RPSDQKLDUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO G SHODQRVVD&RPSDQKLDVHD
3URIDUPDUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO H SHOD3URIDUPDVHQRVVDV&RQWURODGDVRX
DQRVVD&RPSDQKLDGHL[DUGHFXPSULUTXDOTXHUGHVXDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQRkPELWRGR&RQWUDWR
GH)RUQHFLPHQWRHQmRUHPHGLDURGHVFXPSULPHQWRGHQWURGH GH] GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWR
GHQRWLILFDomRGDRXWUDSDUWHQHVVHVHQWLGR I SHODQRVVD&RPSDQKLDVHD3URIDUPDGHL[DUGHFXPSULU
TXDOTXHU GH VXDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QR kPELWR GR &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR H QmR UHPHGLDU R
GHVFXPSULPHQWRGHQWURGH GH] GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGHQRWLILFDomRGDRXWUDSDUWHQHVVH
VHQWLGR J SRUTXDOTXHUGDVSDUWHVFDVRRFRUUDDXPHQWRVXEVWDQFLDOGDVDOtTXRWDVRXYDORUHVGRV
WULEXWRV LQFLGHQWHV QD GDWD GH FHOHEUDomR GR &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR RX FULDomR GH WULEXWRV TXH
RQHUHP GH IRUPD VLJQLILFDWLYD RV VHUYLoRV REMHWR GR &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR H K  SHOD QRVVD
&RPSDQKLD RX SHOD 3URIDUPD j H[FOXVLYR FULWpULR GD SDUWH SUHMXGLFDGD FDVR XPD SDUWH HRX RV
H[HFXWLYRVGHXPDSDUWHVHWRUQH P SDUWHHPSURFHVVRMXGLFLDOFXMRREMHWRHQYROYDDSUiWLFDGHDWR
LOtFLWRQRkPELWRGD/HL$QWLFRUUXSomR /HLQ GR&yGLJR3HQDORXOHLVDSOLFiYHLVDRV
VLVWHPDVILQDQFHLURHTXHQHFHVVDULDPHQWHWHQKDUHVXOWDGRHPFODURHLQHTXtYRFRGDQRUHSXWDFLRQDO
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

jQRVVD&RPSDQKLDRXj3URIDUPD FRQIRUPHDSOLFiYHO 

1RkPELWRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRD3URIDUPDQRVFRQFHGHXXPDOLFHQoDSDUDXVRGDVPDUFDV
Bem BásicoNº 21HGOnutriGHWLWXODULGDGHGD3URIDUPDHPFDUiWHUH[FOXVLYRHPWRGDVDVSUDoDVGH
DWXDomRGDQRVVD&RPSDQKLD DWXDLVHQDVTXHYLHUPRVDDWXDU $OLFHQoDVHUiYiOLGDSHORSUD]RGH
 GH] DQRVRXDWpTXHDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDVPDUFDVVHMDWUDQVIHULGDGHIRUPDGHILQLWLYD
SDUDDQRVVD&RPSDQKLDRTXHRFRUUHUSULPHLUR$LQGDQRkPELWRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRD
3URIDUPD VH FRPSURPHWHX D QR SUD]R GH  GLDV FRQWDGRV GD FHOHEUDomR GR &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWRDIRUPDOL]DUDWUDQVIHUrQFLDGHILQLWLYDGDWLWXODULGDGHGDVPHQFLRQDGDVPDUFDVSDUDD
QRVVD&RPSDQKLDDWtWXORJUDWXLWR

$HODERUDomRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRFRQWRXFRPRknow-howGHLPSRUWDQWHVexpertsGRVHWRU
IDUPDFrXWLFR YDUHMRHLQG~VWULD YDOHQGRFLWDUR6U5RGULJR6RDUHVTXHSRVVXLPDLVGHDQRVGH
H[SHULrQFLD QR VHWRU GH YDUHMR IDUPDFrXWLFR H DWXDOPHQWH p PHPEUR GR &RPLWr GH 3DUWHV
5HODFLRQDGDV GD QRVVD &RPSDQKLD H R 6U 6DPP\ %LUPDUFNHU TXH SRVVXL TXDVH  DQRV GH
H[SHULrQFLDQRVHWRUIDUPDFrXWLFR HPHVSHFLDOQDViUHDVGHLQG~VWULDHGLVWULEXLomR HDWXDOPHQWHp
9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRU 3UHVLGHQWH GD G 2 &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWR YLVRX SRU XP ODGR SURSLFLDU j 3URIDUPD D ILGHOLGDGH GH XP YDUHMLVWD IDUPDFrXWLFR
UHOHYDQWH DQRVVD&RPSDQKLD HSRURXWURODGRFRQFHGHUjQRVVD&RPSDQKLDFRQGLo}HVHVSHFLDLVGH
OLQKD GH FUpGLWR QtYHO GH VHUYLoR H SUD]R H IRUPD GH HQWUHJD GH SURGXWRV TXDQGR FRPSDUDGR jV
FRQGLo}HVRIHUHFLGDVSRURXWURVIRUQHFHGRUHVFRQFRUUHQWHVGD3URIDUPDJDUDQWLQGRDVVLPDHVWULWD
FRPXWDWLYLGDGH GD UHODomR FRPHUFLDO IRUPDOL]DGD QR kPELWR GR &RQWUDWR GH )RUQHFLPHQWR $
FHOHEUDomRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRIRLDSURYDGDHPVHGHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD
QRVVD &RPSDQKLD UHDOL]DGD HP  GH MXOKR GH  2 QRVVR &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVVHUHXQLUiDRPHQRVDQXDOPHQWHSDUDUHDOL]DUDDQiOLVHGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR
QR VHQWLGR GH HQWHQGHU VH R PHQFLRQDGR LQVWUXPHQWR SHUPDQHFH REVHUYDQGR RV WHUPRV GD QRVVD
3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV SRGHQGR R &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDGRomRGHPHGLGDVTXHYLVHPSUHVHUYDUR
FDUiWHUFRPXWDWLYRGDVWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVQRkPELWRGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWR

([FHWR SHOR GLVSRVWR DFLPD QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV TXH QRVVD &RPSDQKLD MXOJXH
UHOHYDQWHFRPUHODomRDHVWDVHomR
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03/03/2020

Tipo de capital

15/07/2020

Tipo de capital

15/07/2020

Tipo de capital

15/07/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

635.209.751,61

1.000.000.000,00

Capital Autorizado

635.209.751,61

Capital Integralizado

635.209.751,61

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.
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0

27.066.637

27.066.637

27.066.637

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 317 de 346

0

27.066.637

27.066.637

27.066.637

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

AGE

04/07/2017

AGE

05/03/2018

AGE

AGE

AGE

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

13/12/2019

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

26/12/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

30/08/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

AGE

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

22/01/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação
1.381.286,10

Valor total emissão
(Reais)
1.381.286

Subscrição
particular

194.123.357,42

Subscrição
particular

76.024.000,00

Subscrição
particular

32.560.000,00

Subscrição
particular

12.000.000,00

Subscrição
particular

5.000.000,00

Subscrição
particular

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

13/12/2019

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

26/12/2018

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

30/08/2018

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

05/03/2018

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

22/01/2018

5.000.000

12.000.000

32.560.000

76.024.000

194.123.357

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

04/07/2017

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social
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0

0

0

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

5.000.000

12.000.000

32.560.000

76.024.000

194.123.357

1.381.286

0,79489109

1,94484109

5,57098306

14,95260954

61,76182221

0,44140651

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

AGE

01/04/2020

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação
1.192.760,05

Valor total emissão
(Reais)

Ordinárias
(Unidades)
1.192.760

Tipo de
aumento
Subscrição
particular

Valor por ação fixado nos termos do artigo 170 da Lei n° 6.404/76.

01/04/2020

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social
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0

Preferênciais
(Unidades)
1.192.760

0,18812746

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

15/07/2020

Grupamento

Data
aprovação

676.665.928

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
676.665.928

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

27.066.637

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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27.066.637

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, a nossa Companhia não realizou redução de capital nos último três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQRVVD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHFRPUHODomRDHVWDVHomR
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Mínimo de 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações e de nosso
Estatuto Social.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

As ações ordinárias possuem direito a reembolso do capital, no caso de nossa liquidação.
Adicionalmente, os acionistas que dissentirem de certas deliberações tomadas em assembleia geral
poderão retirar-se da nossa Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações com base no
seu valor patrimonial, considerados os termos e exceções previstos na Lei das Sociedades por
Ações. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido,
dentre outras, nas seguintes circunstâncias: (i) cisão da nossa Companhia; (ii) redução do nosso
dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do nosso objeto social; (iv) nossa fusão ou incorporação
em outra sociedade; e (v) participação da nossa Companhia em um grupo de sociedades.

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

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o nosso Estatuto Social, tampouco as
deliberações adotadas por nossos acionistas em Assembleias Gerais podem privar os nossos
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito de participar na distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no nosso capital social, na distribuição de quaisquer
ativos remanescentes na hipótese de nossa liquidação; (iii) direito de preferência na subscrição de
ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
na Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; e (v) direito a retirar-se nos casos
previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Regulamento do Novo Mercado, a
regulamentação vigente e o nosso Estatuto Social, a realização de oferta pública de aquisição de
ações é exigida nas hipóteses de alienação de controle, cancelamento de registro de companhia
aberta e saída do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
± 'HVFULomR GH HYHQWXDLV UHJUDV HVWDWXWiULDV TXH OLPLWHP R GLUHLWR GH YRWR GH DFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD


1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRSUHYrTXDLVTXHUUHJUDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGRVQRVVRVDFLRQLVWDV

$GLFLRQDOPHQWH R QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO SUHYr D REULJDomR GH UHDOL]DomR GH 2IHUWD 3~EOLFD GH
$TXLVLomR GH $o}HV ³23$´  QDV KLSyWHVHV GH L DOLHQDomR GH FRQWUROH H LL VDtGD GR 1RYR
0HUFDGR

Obrigação de Realizar OPA por Alienação de Controle

1RVWHUPRVGRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDODDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGR&RQWUROHGD
&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRTXDQWRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUi
VHUFRQWUDWDGDVREFRQGLomRVXVSHQVLYDRXUHVROXWLYDGHTXHRDGTXLUHQWHGR&RQWUROHVHREULJXHD
HIHWLYDU23$WHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGHQRVVD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLV
DFLRQLVWDVREVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
QR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDR
DOLHQDQWH ³23$SRU$OLHQDomRGH&RQWUROH´ 

$23$SRU$OLHQDomRGH&RQWUROHWDPEpPVHUiH[LJLGD L TXDQGRKRXYHUFHVVmRRQHURVDGHGLUHLWRV
GHVXEVFULomRGHDo}HVHRXGHRXWURVWtWXORVRXGLUHLWRVUHODWLYRVDYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLV
HPDo}HVRXTXHGHHPGLUHLWRjVXDVXEVFULomRTXHYHQKDDUHVXOWDUQDDOLHQDomRGR&RQWUROHGH
QRVVD&RPSDQKLDH LL HPFDVRGHDOLHQDomRLQGLUHWDGR&RQWUROHGHQRVVD&RPSDQKLDVHQGRTXH
QHVVHFDVRRDGTXLUHQWHILFDUiREULJDGRDGLYXOJDURYDORUDWULEXtGRjQRVVD&RPSDQKLDSDUDRVHIHLWRV
GH GHILQLomR GR SUHoR GD 23$ SRU $OLHQDomR GH &RQWUROH EHP FRPR GLYXOJDU D GHPRQVWUDomR
MXVWLILFDGDGHVVHYDORU

Obrigação de Realizar OPA Devido à Saída do Novo Mercado

1RVWHUPRVGRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOFDVRVHMDGHOLEHUDGDDVDtGDGHQRVVD&RPSDQKLD
GR 1RYR 0HUFDGR SDUD TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV SRU QyV HPLWLGRV SDVVHP D WHU UHJLVWUR SDUD
QHJRFLDomR IRUD GR 1RYR 0HUFDGR R $FLRQLVWD &RQWURODGRU RX QRVVD &RPSDQKLD GHYHUi HIHWLYDU
23$GDVDo}HVSHUWHQFHQWHVDRVGHPDLVDFLRQLVWDVGHQRVVD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRV QD UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &90 VREUH RIHUWDV S~EOLFDV GH DTXLVLomR GH Do}HV SDUD
FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWD ³23$SDUD6DtGDGR1RYR0HUFDGR´ 

$23$SDUD6DtGDGR1RYR0HUFDGRGHYHUiVHUVHPSUHUHDOL]DGDDSUHoRMXVWRDVHUFDOFXODGRQD
IRUPDGDOHJLVODomRVRFLHWiULDHGDUHJXODPHQWDomRGD&90DSOLFiYHLVHFRQGLFLRQDGDjDFHLWDomR
GH DFLRQLVWDV TXH UHSUHVHQWHP SHOR PHQRV  XP WHUoR  GDV Do}HV HP FLUFXODomR VHQGR
FRQVLGHUDGDVDo}HVHPFLUFXODomRWRGDVDVDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDH[FHWXDGDVDVDo}HVFXMRV
WLWXODUHVQmRFRQFRUGHPH[SUHVVDPHQWHFRPDVDtGDGR1RYR0HUFDGRRXQmRVHKDELOLWHPSDUDR
OHLOmRGD23$SDUD6DtGDGR1RYR0HUFDGR

$VDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGRSRGHUiRFRUUHULQGHSHQGHQWHPHQWHGHUHDOL]DomRGD23$SRU
6DtGDGR1RYR0HUFDGRQDKLSyWHVHGHGLVSHQVDDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDO

$GLFLRQDOPHQWH QRV WHUPRV GR DUWLJR  GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR QD KLSyWHVH GH
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDTXHHQYROYDDWUDQVIHUrQFLDGDEDVHDFLRQiULDGD&RPSDQKLDDVVRFLHGDGHV

Ϯϳ

³&RQWUROH´VLJQLILFDRSRGHUHIHWLYDPHQWHXWLOL]DGRSRUDFLRQLVWDGHGLULJLUDVDWLYLGDGHVVRFLDLVHRULHQWDURIXQFLRQDPHQWR
GRVyUJmRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDGHIDWRRXGHGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULD
GHWLGD
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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
UHVXOWDQWHVGHYHPSOHLWHDURLQJUHVVRQR1RYR0HUFDGRHPDWp FHQWRHYLQWH GLDVGDGDWDGD
DVVHPEOHLDJHUDOTXHGHOLEHURXDUHIHULGDUHRUJDQL]DomR&DVRDUHRUJDQL]DomRHQYROYDVRFLHGDGHV
UHVXOWDQWHVTXHQmRSUHWHQGDPSOHLWHDURLQJUHVVRQR1RYR0HUFDGRDPDLRULDGRVWLWXODUHVGDVDo}HV
HPFLUFXODomRGD&RPSDQKLDSUHVHQWHVQDDVVHPEOHLDJHUDOGHYHGDUDQXrQFLDDHVVDHVWUXWXUD

$VDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRHPUD]mRGHGHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQVWDQWHVGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRWDPEpPHVWDUiFRQGLFLRQDGDjHIHWLYDomRGH23$FRPDVPHVPDV
FDUDFWHUtVWLFDVGD23$LQGLFDGDQRVSDUiJUDIRVDFLPD

1HVWHFDVRKDYHQGRDKLSyWHVHGHQmRDWLQJLPHQWRGRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDGHVmRj23$SDUDVDtGD
GR1RYR0HUFDGRGHSHORPHQRV XPWHUoR GDVDo}HVHPFLUFXODomRDVDo}HVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDVHUmRQHJRFLDGDVSHORSUD]RGH VHLV PHVHVFRQWDGRVGDUHDOL]DomRGROHLOmRGD23$
QR1RYR0HUFDGR
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
±'HVFULomRGHH[FHo}HVHFOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRV
SUHYLVWRVQRHVWDWXWR


1mRKiH[FHo}HVRXFOiXVXODVVXVSHQVLYDVUHODWLYDVDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVSUHYLVWRVQR
HVWDWXWRVRFLDOGHQRVVD&RPSDQKLD
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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:
Não aplicável, considerando que não possuímos ações admitidas à negociação em mercados organizados nos últimos três
exercícios sociais e no exercício social corrente.

693
PÁGINA: 327 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma 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 não havia outros valores mobiliários de nossa emissão que não as ações.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que até a data Formulário de Referência não havia outros valores mobiliários de nossa
emissão que não as ações.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR


1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH QmR SRVVXtPRV Do}HV DGPLWLGDV j QHJRFLDomR HP PHUFDGRV
RUJDQL]DGRVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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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 até a data deste Formulário de Referência não possuímos 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:
Não aplicável, tendo em vista que até a data deste Formulário de Referência não possuímos títulos emitidos no exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

±2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDVSHOD&RPSDQKLDRXSRUWHUFHLURVLQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLD


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHRIHUWDVS~EOLFDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVD
HPLVVmRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV


1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR FRUUHQWH QmR
UHDOL]DPRVRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomR


700
PÁGINA: 334 de 346

Formulário de Referência - 2020 - d1000 Varejo Farma Participações S.A.

Versão : 1

18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV


1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR H[HUFtFLR FRUUHQWH QmR
UHDOL]DPRVRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve, nos últimos 3 (três) exercícios sociais e no exercício social corrente, qualquer plano para recompra de ações
de emissão de nossa Companhia.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A nossa Companhia não mantém valores mobiliários em tesouraria no exercício social corrente e não manteve valores
mobiliários em tesouraria nos três últimos exercícios sociais.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

12/06/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Diretores
Membros do Conselho de Administração
Membros do Conselho Fiscal (caso instalado)
Acionistas controladores, diretos ou indiretos
Membros de comitês ou órgãos com funções técnicas ou consultivas criados por disposição
estatutária
Executivos e Empregados com acesso a informações relevantes

Principais características e locais de consulta
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de março de 2020, nossa Companhia aprovou a Política de Negociação de
Valores Mobiliários, a qual, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, visa regulamentar as
operações com valores mobiliários de nossa emissão, estabelecendo as restrições, condutas e políticas de negociação a serem
observadas pelas pessoas sujeitas à Política de Negociação, quais sejam acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores,
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal (caso instalado) e de quaisquer comitês ou órgãos com funções técnicas
ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição em nossa
Companhia, nossos controladores ou coligadas, tenha acesso ou conhecimento da informação relativa a Ato ou Fato Relevante, bem
como a toda e qualquer pessoa que venha a ter informações sobre atos ou fatos relevantes ainda não divulgados por nós (“Pessoas
Vinculadas”). Nesse sentido, a Política de Negociação estabelece: (i) as regras que deverão ser observadas pela Companhia e pelas
Pessoas Vinculadas, dentro dos limites legais; e (ii) normas para coibir e punir a utilização de informações privilegiadas sobre ato ou fato
relevante relativo a nossa Companhia (“Informações Privilegiadas”), em benefício próprio das Pessoas Vinculadas em negociações com
Valores Mobiliários. Tais regras também procuram coibir a prática de insider trading (uso indevido em benefício próprio ou de terceiros de
Informações Privilegiadas) e tipping (dicas de Informações Privilegiadas para que terceiros delas se beneficiem), preservando a
transparência nas negociações de nossos Valores Mobiliários. A Política está disponível no website de relações com investidores da
Companhia (www.d1000varejofarma.com.br/ri), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da Política de Negociação e conforme a Instrução CVM n° 358, é vedada a
dos procedimentos de fiscalização negociação de Valores Mobiliários por nós e Pessoas Vinculadas nas seguintes hipóteses,
conforme aplicável: (a) sempre que tenham conhecimento de ato ou fato relevante relativo a
nossa Companhia, conforme definido na Instrução CVM nº 358 (“Ato ou Fato Relevante”), até a
sua divulgação ao mercado; (b) nas datas em que negociarmos com ações de nossa emissão,
com base em qualquer programa de recompra aprovado pelo nosso Conselho de Administração,
devendo a nossa Companhia informar previamente às Pessoas Vinculadas acerca de tais datas;
(c) em todos os períodos em que o Diretor de Relações com Investidores tenha determinado a
proibição de negociação; (d) quando tiverem acesso à Informações Privilegiadas; (e) no contexto
de uma oferta pública de distribuição de Valores Mobiliários e desde a data em que tenham
tomado conhecimento da intenção em se realizar tal oferta pública até o seu encerramento ou
cancelamento, conforme aplicável; (f) no período de 15 (quinze) dias corridos que anteceder a
divulgação das nossas informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP); (g) se existir intenção de
promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou reorganização societária;
(h) a partir do momento em que tiverem acesso à informação relativa da nossa Companhia ou dos
nossos acionistas controladores de: (i) modificar o nosso capital social mediante subscrição de
novas ações; (ii) aprovar um programa de aquisição ou alienação de ações de nossa emissão por
nós mesmos; ou (iii) distribuir dividendos e/ou juros sobre capital próprio, bonificações em ações
ou seus derivativos ou desdobramento, até a publicação dos respectivos editais e/ou anúncios ou
informativos; e (i) se estiver em curso a aquisição ou alienação, pela nossa Companhia, de ações
de nossa própria emissão.
No que se refere à aplicação da Política de Negociação, o Diretor de Relações com Investidores
é o responsável pela execução e acompanhamento da referida política.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
±'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HV


$QRVVD&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV ³3ROtWLFDGH
'LYXOJDomR´  HODERUDGD QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD DSURYDGD SRU QRVVR &RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD QR GLD GHPDUoR
HDOWHUDGDHPGHMXQKRGH

$UHIHULGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRVXMHLWDVHDRVQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
DRV DFLRQLVWDV TXH QmR H[HUoDP R SRGHU GH FRQWUROH PDV TXH LQGLTXHP PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXGR&RQVHOKR)LVFDO FDVRLQVWDODGR DRVPHPEURVGR&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomR
DRV PHPEURV GD 'LUHWRULD DR PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO H GH TXDLVTXHU yUJmRV FRP IXQo}HV
WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXiULD HPSUHJDGRV H FRODERUDGRUHV GH QRVVD
&RPSDQKLDTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRRXFLUFXQVWDQFLDOPHQWHWHQKDPDFHVVR
DLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVRXTXHPTXHUTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRHPQRVVD
&RPSDQKLD QRVVRV FRQWURODGRUHV FRQWURODGDV RX FROLJDGDV WHQKD DFHVVR RX FRQKHFLPHQWR GD
LQIRUPDomR UHODWLYD D DWR RX IDWR UHOHYDQWH EHP FRPR D WRGD H TXDOTXHU SHVVRD TXH YHQKD D WHU
LQIRUPDo}HVVREUHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVDLQGDQmRGLYXOJDGRVSRUQyV ³3HVVRDV9LQFXODGDV´ 

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRWHPFRPRREMHWLYRHVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVHSURFHGLPHQWRVTXHGHYHUmR
VHU REVHUYDGRV QD GLYXOJDomR SRU SDUWH GD QRVVD &RPSDQKLD GH DWRV RX IDWRV UHOHYDQWHV YLGH
GHILQLomR FRQVWDQWH GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90 Q  ³$WR RX )DWR 5HOHYDQWH´ 
UHVSHFWLYDPHQWHEHPFRPRDVH[FHo}HVjLPHGLDWDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRV j PDQXWHQomR GH VLJLOR DFHUFD GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV QmR GLYXOJDGDV DR PHUFDGR
$VVHJXUDQGRDVVLPLJXDOGDGHHWUDQVSDUrQFLDGDGLYXOJDomRDWRGRVRVLQWHUHVVDGRVVHPSULYLOHJLDU
DOJXQVHPGHWULPHQWRGHRXWURVFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHULQWHJUDOPHQWHDVGLVSRVLo}HVOHJDLVH
UHJXODPHQWDUHVFRQFHUQHQWHVjGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH

3DUD DVVHJXUDU TXH DV UHJUDV VREUH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV HP QRVVD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomRVHMDPFXPSULGDVH[LJLPRVTXHDV3HVVRDV9LQFXODGDVTXHSRVVLYHOPHQWHWHQKDPDFHVVR
jLQIRUPDomRUHOHYDQWHDVVLQHPR7HUPRGH$GHVmRDQH[Rj3ROtWLFDGH'LYXOJDomRSRUPHLRGR
TXDOVHGmRSRUFLHQWHVGHVHXVWHUPRVFRPRVTXDLVFRQFRUGDPHVHFRPSURPHWHPDFXPSULORVHP
VXDLQWHJUDOLGDGH

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRTXDOTXHU3HVVRD9LQFXODGDTXHWLYHUFRQKHFLPHQWRGHDWRVRX
IDWRVTXHSRGHPVHUFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVSDUDQRVVD&RPSDQKLDGHYHUiFRPXQLFDUIRUPDOPHQWH
DR QRVVR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV FDEHQGR DR UHIHULGR 'LUHWRU GHFLGLU VREUH D
QHFHVVLGDGH GH GLVSRQLELOL]DomR GH DYLVR GH IDWR UHOHYDQWH &XPSUH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGLYXOJDUHFRPXQLFDUj&90HVHIRURFDVRjEROVDGHYDORUHVRXPHUFDGRGHEDOFmR
RUJDQL]DGRHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVmRQHJRFLDGRV ³(QWLGDGHGH
0HUFDGR´ TXDOTXHU$WRRX)DWR5HOHYDQWHRFRUULGRRXUHODFLRQDGRDRVVHXVQHJyFLRVEHPFRPR
]HODUSRUVXDDPSODVLPXOWkQHDHLPHGLDWDGLVVHPLQDomRDRPHUFDGR(PFDVRGHG~YLGDFDEHUiDR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHFLGLUVREUHDFDUDFWHUL]DomRGHGHWHUPLQDGRDWRRXIDWRFRPR
UHOHYDQWH$LQIRUPDomRGHYHUiVHUDSUHVHQWDGDGHIRUPDFODUDHSUHFLVDHHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODR
S~EOLFRLQYHVWLGRU

1DRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGDVKLSyWHVHVTXHLPSOLTXHPDQHFHVVLGDGHGHGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR
5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRXGDYLRODomRGRVLJLORGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHSUHYLDPHQWHDVXD
GLYXOJDomR DR PHUFDGR GHYHUi R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV UHDOL]DU LQYHVWLJDo}HV H
GLOLJrQFLDV LQWHUQDV HP QRVVD &RPSDQKLD LQTXLULQGR DV SHVVRDV HQYROYLGDV TXH GHYHUmR VHPSUH
UHVSRQGHUDVVXDVVROLFLWDo}HVGHLQIRUPDo}HVFRPRSURSyVLWRGHYHULILFDURPRWLYRTXHSURYRFRXD
HYHQWXDOYLRODomRGRVLJLORGDLQIRUPDomR
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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
±'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRVUHODWLYRV
jPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$QRVVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHV ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ HODERUDGD
QRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QGHGHMDQHLURGHFRQIRUPHDOWHUDGDDSURYDGDSRUQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDQRGLDGHPDUoRGHHDOWHUDGDHPGHMXQKR
GH  WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU DV GLUHWUL]HV H SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV QD
GLYXOJDomRSRUSDUWHGD&RPSDQKLDGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHVDOpPGHLQVWLWXLUHOHYDGRVSDGU}HV
GH FRQGXWD H WUDQVSDUrQFLD TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV WDQWR SHOR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVTXDQWRSHODVGHPDLV3HVVRDV9LQFXODGDV FRQIRUPHGHILQLGRQRLWHPDFLPD 

$GLYXOJDomRGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHVHUiUHDOL]DGDFRPRUHJUDVLPXOWDQHDPHQWHj&90EROVD
GHYDORUHVHjV(QWLGDGHVGH0HUFDGRHVHPSUHTXHSRVVtYHODQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWR
GRVQHJyFLRVQDEROVDGHYDORUHVRXQDV(QWLGDGHVGH0HUFDGR4XDQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
QRVVDHPLVVmRHVWLYHUHPVHQGRQHJRFLDGRVVLPXOWDQHDPHQWHHP(QWLGDGHVGH0HUFDGREUDVLOHLUDVH
HVWUDQJHLUDVDGLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDFRPRUHJUDDQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRV
QHJyFLRVHPWRGRVRVSDtVHVSUHYDOHFHQGRQRFDVRGHLQFRPSDWLELOLGDGHRKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWR
GRPHUFDGREUDVLOHLUR

$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHpREULJDomRGHQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVH
GHYHUiVHUUHDOL]DGDDWUDYpVGHSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSDJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVEHP
FRPRGLVSRQLELOL]DGR L QDSiJLQDGRVLVWHPDGHHQYLRGHLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVHHYHQWXDLVQD
&90 H
LL  QR website
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD
ZZZGYDUHMRIDUPDFRPEUUL HPWHRULGrQWLFRjTXHOHUHPHWLGRj&90

&DEH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV YHULILFDU GLDQWH GD RFRUUrQFLD GH $WR RX )DWR
5HOHYDQWHRDGHTXDGRFXPSULPHQWRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRLQIRUPDQGRLPHGLDWDPHQWHTXDOTXHU
LUUHJXODULGDGHDRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&XPSUHjV3HVVRDV9LQFXODGDVJXDUGDUVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVD$WRRX)DWR5HOHYDQWHjV
TXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRHPUD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXHRFXSDPDWpVXDGLYXOJDomRDR
PHUFDGR EHP FRPR ]HODU SDUD TXH VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP
UHVSRQGHQGR VROLGDULDPHQWH FRP HVWHV QD KLSyWHVH GH GHVFXPSULPHQWR (P FDVR GH TXDLVTXHU
FRQWDWRVFRPWHUFHLURVUHODWLYRVDDVVXQWRVTXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVH[LJLUHPRVGRV
PHVPRVDDVVLQDWXUDGHWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGH

$SUHFLVmRHDDGHTXDomRQDIRUPDGHUHGDomRGDLQIRUPDomRGLYXOJDGDDRPHUFDGRVHUmRDSXUDGDV
SRUQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDSDUWLUGDYHULILFDomRGDVUD]}HVVXEMDFHQWHVDRV
SHGLGRVGHHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLVSRUSDUWHGD&90HGDV(QWLGDGHVGH0HUFDGR

2V $WRV RX )DWRV 5HOHYDQWHV SRGHP H[FHSFLRQDOPHQWH GHL[DU GH VHU GLYXOJDGRV VH RV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV RX RV DGPLQLVWUDGRUHV HQWHQGHUHP TXH VXD UHYHODomR FRORFDUi HP ULVFR LQWHUHVVH
OHJtWLPR GH QRVVD &RPSDQKLD 6RPHQWH SRGHUHPRV H[HUFHU WDO IDFXOGDGH PHGLDQWH GHOLEHUDomR GH
QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVXDFRPXQLFDomRDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVeGH
UHVSRQVDELOLGDGHGHQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPFRQMXQWRFRPDVGHPDLVSHVVRDV
TXHWLYHUHPFRQKHFLPHQWRGHWDOLQIRUPDomR]HODUSHODDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDGHTXDGRVSDUDD
PDQXWHQomRGRVLJLOR

6HPSUHTXHKRXYHUSRUSDUWHGDTXHOHVTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
HP VLJLOR G~YLGD TXDQWR j OHJLWLPLGDGH GD QmR GLYXOJDomR GD LQIRUPDomR GHYHUi D TXHVWmR VHU
VXEPHWLGDj&90QDIRUPDSUHYLVWDQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

&DEHUiDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDULPHGLDWDPHQWHR$WRRX)DWRUHOHYDQWHQD
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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
KLSyWHVH GH D LQIRUPDomR HVFDSDU DR FRQWUROH RX VH FRQVWDWDU RVFLODomR DWtSLFD QD FRWDomR RX
TXDQWLGDGHQHJRFLDGDGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV

6HP SUHMXt]R GDV VDQo}HV FDEtYHLV QRV WHUPRV GD OHJLVODomR YLJHQWH D VHUHP DSOLFDGDV SHODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVHPFDVRGHYLRODomRGRVWHUPRVHSURFHGLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQD3ROtWLFD
GH 'LYXOJDomR FDEHUi DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WRPDU DV PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV TXH IRUHP
FDEtYHLV QR kPELWR LQWHUQR GD QRVVD &RPSDQKLD LQFOXVLYH D GHVWLWXLomR GR FDUJR RX GHPLVVmR GR
LQIUDWRUQDVKLSyWHVHVGHYLRODomRJUDYH

&DVR D PHGLGD FDEtYHO VHMD GH FRPSHWrQFLD OHJDO RX HVWDWXWiULD GD $VVHPEOHLD *HUDO GHYHUi R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQYRFiODSDUDGHOLEHUDUVREUHRWHPD
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
±$GPLQLVWUDGRUHVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomR
GDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV


1RVVR DGPLQLVWUDGRU UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR GD
SROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVpRQRVVR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVGHQRVVD&RPSDQKLDTXHQmRIRUDPHYLGHQFLDGDVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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