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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02 | NIRE 35.300.415.531
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Código ISIN das Ações nº “BRMLASACNOR9”
Código de Negociação das Ações na B3: “MLAS3”
Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, a MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (“Companhia”), em
conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” ou “Agente Estabilizador”), o BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”),
o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS BB”) e o BANCO SAFRA S.A. (“Banco Safra” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o Bank of America e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”), em atendimento ao parágrafo terceiro do artigo 25 e
artigo 27, ambos da Instrução CVM 400, no âmbito a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia (“Ações”) a ser realizada na República Federativa do Brasil, em
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), comunicam que, em 9 de julho de 2021, a Companhia e
o Coordenador Líder receberam o Ofício-Conjunto nº 240/2021-CVM/SRE/SEP expedido pela CVM, por meio do qual foram realizadas as
exigências de vícios sanáveis. Para atendimento das exigências, a Companhia promoveu o reconhecimento e mensuração das despesas
referentes à remuneração baseada em ações recebida por um dos diretores da Companhia, o que acarretou em ajustes nas demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e nas informações financeiras relativas ao período de três meses
findo em 31 de março de 2021, bem como no Formulário de Referência da Companhia, anexo ao Prospecto Preliminar, em especial em sua seção
“13. Remuneração dos administradores”.
DIANTE DESSES AJUSTES, QUE CARACTERIZARAM MODIFICAÇÃO DA OFERTA, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM
400, E EM CONFORMIDADE COM O “COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA, DO CRONOGRAMA E
ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES DE EMISSÃO DA
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.”, DIVULGADO AO MERCADO EM 12 DE JULHO DE 2021, E NOVAMENTE NESTA DATA, A COMPANHIA E
OS COORDENADORES DA OFERTA INFORMAM QUE, NOS TERMOS DO ARTIGO 27 DA INSTRUÇÃO CVM 400, (A) CADA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA COMUNICOU DIRETAMENTE AO INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL QUE TENHA EFETUADO PEDIDO DE
RESERVA JUNTO A TAL INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA A RESPEITO DA MODIFICAÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DESTE
COMUNICADO AO MERCADO; E (B) OS INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS QUE TENHAM APRESENTADO SEU PEDIDO DE RESERVA
PODERÃO DESISTIR DO SEU PEDIDO DE RESERVA, ENTRE A PRESENTE DATA, INCLUSIVE, E 21 DE JULHO DE 2021, INCLUSIVE
(“PERÍODO DE DESISTÊNCIA PARA INVESTIDORES NÃO INSTITUCIONAIS”), DEVENDO, PARA TANTO, INFORMAR SUA DECISÃO, ATÉ
AS 16H00 DO DIA 21 DE JULHO DE 2021, À INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA OFERTA NA QUAL TENHA EFETUADO SEU PEDIDO DE
RESERVA (POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA, FAX OU CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO
PARTICIPANTE DA OFERTA NA QUAL TENHA EFETUADO SEU PEDIDO DE RESERVA).
CASO O INVESTIDOR NÃO INSTITUCIONAL NÃO INFORME, POR ESCRITO, SUA DECISÃO DE DESISTÊNCIA DO RESPECTIVO PEDIDO DE
RESERVA NOS TERMOS DESTE ITEM, TAIS PEDIDOS DE RESERVA SERÃO CONSIDERADOS VÁLIDOS E O INVESTIDOR NÃO
INSTITUCIONAL DEVERÁ EFETUAR O PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DO SEU INVESTIMENTO. CASO O INVESTIDOR NÃO
INSTITUCIONAL JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO E VENHA A DESISTIR DO RESPECTIVO PEDIDO DE RESERVA, NOS TERMOS
DESTE ITEM, 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 ATÉ TRÊS DIAS ÚTEIS CONTADOS DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DO RESPECTIVO PEDIDO DE RESERVA.
Observado o disposto acima, a Companhia e os Coordenadores da Oferta informam o início do Período de Desistência para Investidores Não
Institucionais, a partir da presente data, bem como que o novo cronograma estimado da Oferta tem a nova data de precificação da Oferta em 20 de
julho de 2021 e a nova data de liquidação da Oferta em 22 de julho de 2021.
Ademais, de forma a refletir o disposto acima o: (A) Prospecto Preliminar é reapresentado nesta data, ajustado em suas seções: (i) “Sumário da
Oferta”; e (ii) Informações Sobre a Oferta – Cronograma Estimado da Oferta”, para refletir os ajustes aplicáveis; e (B) Formulário de Referência,
anexo ao Prospecto, é reapresentado nesta data, ajustado em sua seção “13. Remuneração dos administradores”.
Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.”, incluindo o Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução da CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a ele anexo, bem como de seus eventuais aditamentos e/ou
suplementos (“Prospecto Preliminar”)
OS AJUSTES MENCIONADOS ACIMA ESTÃO INCORPORADOS AO PROSPECTO PRELIMINAR EM QUE ESTE COMUNICADO FOI
INSERIDO COMO ENCARTE.
A data deste Comunicado é 15 de julho de 2021.

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 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
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172.313.238 Ações
Valor da Oferta: R$2.050.527.532,20
Código ISIN das Ações nº “BRMLASACNOR9”
Código de Negociação das Ações na B3: “MLAS3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,80 e R$13,00 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A MULTILASER INDUSTRIAL S.A. (“Companhia”), em conjunto com o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” ou “Agente Estabilizador”), o BANK
OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), o UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS BB”) e o BANCO SAFRA S.A. (“Banco Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o
Bank of America e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 172.313.238 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, com 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 1/2021/CVM/SRE,
de 1° de março de 2021 (“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”, expedido pela
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, 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 ("B3), sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições financeiras 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 Preliminar).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pela XP Investments US, LLC, pelo BofA Securities, Inc., pelo UBS Securities LLC e pelo Safra Securities, LLC. (em
conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional (conforme definido neste Prospecto Preliminar): (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
(“SEC”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do
Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii) em operações isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o Securities Act e
aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores
Estrangeiros”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional (“CMN”), pelo Banco Central do Brasil e/ou pela CVM, nos termos da Resolução
do CMN nº 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada, da Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 ou da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial 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 (sem
considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até 34.462.647 novas Ações, 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 (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 25.846.985 novas Ações, 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 Preliminar), 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,
mas não a obrigação, 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 Preliminar) 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 Preliminar) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia indicadas neste Prospecto Preliminar, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto Preliminar), nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.
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 Preliminar), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de
Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
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.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação.................................................................................................
Oferta ...............................................................................................................
Total .................................................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(2)(4)

11,90
2.050.527.532,20
2.050.527.532,20

0,43
73.818.991,16
73.818.991,16

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(5)
11,47
1.976.708.541,04
1.976.708.541,04

Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar 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 tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 51 deste Prospecto Preliminar.
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 49 deste Prospecto.

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social (“Estatuto Social”), com
a exclusão do direito de preferência dos atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), bem como seus termos e
condições, e a submissão do pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado, segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 (“Novo Mercado”), foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 11 de maio
de 2021, cuja ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Valor Econômico”, em 14 de maio de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em seu Estatuto Social, 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 publicada no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente, bem como registrada na JUCESP oportunamente.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição das Ações a partir da data da disponibilização do Aviso ao Mercado (com os logotipos das Instituições Consorciadas), as quais somente serão confirmadas pelo subscritor por meio do pagamento do valor
informado pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão formalizadas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a
apresentação do boletim de subscrição, após o início do Prazo de Distribuição, nos termos da Resolução CVM 27.
Exceto pelo registro da Oferta a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e
nem realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 14 de maio de 2021.
“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 Preliminar 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 PRELIMINAR 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 21 e 99, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO PRELIMINAR E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR A PARTIR DA PÁGINA 341 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, 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

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 15 de julho de 2021.

ÍNDICE
DEFINIÇÕES....................................................................................................................................... 1
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA ........................................................................... 5
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO .............. 6
Estimativas de Mercado e Outras Informações ............................................................................. 8
SUMÁRIO DA COMPANHIA .............................................................................................................. 9
Visão Geral..................................................................................................................................... 9
Linhas de Negócio e Portfólio de Produtos .................................................................................... 9
Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas .............................................................. 10
Nossas Atividades ........................................................................................................................ 11
Pontos Fortes e Vantagens Competitivas .................................................................................... 14
Nossos Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças .......................................................................... 17
Nossa Estratégia .......................................................................................................................... 18
Estrutura Societária ...................................................................................................................... 19
Informações Adicionais ................................................................................................................ 20
Eventos Recentes ........................................................................................................................ 20
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia ................................................................... 21
IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DOS
CONSULTORES E DOS AUDITORES .......................................................................................... 24
Declaração de Veracidade das Informações ............................................................................... 25
SUMÁRIO DA OFERTA ................................................................................................................... 26
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA .............................................................................................. 44
Composição do Capital Social ..................................................................................................... 44
Principais Acionistas e Administradores ...................................................................................... 45
Características Gerais da Oferta.................................................................................................. 46
Aprovações Societárias ............................................................................................................... 47
Preço por Ação............................................................................................................................. 48
Reserva de Capital ....................................................................................................................... 49
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta ........................................................................ 49
Quantidade, Montante e Recursos Líquidos................................................................................ 49
Custos de Distribuição ................................................................................................................. 51
Cronograma Estimado da Oferta ................................................................................................. 53
Instituições Participantes da Oferta ............................................................................................. 54
Regime de Distribuição ................................................................................................................ 54
Plano de Distribuição da Oferta ................................................................................................... 55
Procedimento de Distribuição da Oferta ...................................................................................... 56
Procedimento da Oferta Não Institucional ................................................................................... 57
Procedimento da Oferta Não Institucional – Private .................................................................... 59
Procedimento da Oferta Não Institucional – Varejo ..................................................................... 62
Procedimento da Oferta Institucional ........................................................................................... 65
Prazos da Oferta .......................................................................................................................... 67
Contrato de Colocação ................................................................................................................ 67
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta ............................................ 68
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação .................................................................... 69
Estabilização de Preços das Ações ............................................................................................. 70
Formador de Mercado .................................................................................................................. 71
Violações das Normas de Conduta.............................................................................................. 71
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações ............................................................................... 72
Negociação das Ações na B3 ...................................................................................................... 72
Manutenção Temporária das Ações em Circulação (Free Float) da Companhia ....................... 73
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up) .................................................................... 73

i

Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações .............................................. 74
Inadequação da Oferta ................................................................................................................ 74
Condições a que a Oferta esteja submetida ................................................................................ 74
Informações Adicionais ................................................................................................................ 74
Links para Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta ...................................................... 76
Instituições Consorciadas ............................................................................................................ 77
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA ..................................... 79
Coordenador Líder ....................................................................................................................... 79
XP ................................................................................................................................................. 80
Bank of America ........................................................................................................................... 82
UBS BB ........................................................................................................................................ 82
Banco Safra.................................................................................................................................. 84
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA ............. 86
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder ...................................................... 86
Relacionamento entre a Companhia e a XP................................................................................ 89
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America .......................................................... 90
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB ....................................................................... 91
Relacionamento entre a Companhia e o Banco Safra S.A. ......................................................... 93
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA ....................................................................................... 97
Coordenador Líder ....................................................................................................................... 97
UBS BB ........................................................................................................................................ 97
Banco Safra.................................................................................................................................. 97
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES .............................................. 99
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS .................................................................................................. 107
Reserva de Capital ..................................................................................................................... 109
CAPITALIZAÇÃO ........................................................................................................................... 111
DILUIÇÃO ....................................................................................................................................... 112
Plano Especial de Ações Restritas ............................................................................................ 113
Histórico do Preço de Emissão de Ações .................................................................................. 113
ANEXOS ......................................................................................................................................... 115
ANEXO A – ESTATUTO SOCIAL VIGENTE DA COMPANHIA ................................................... 117
ANEXO B – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A
REALIZAÇÃO DA OFERTA ........................................................................................................ 153
ANEXO C – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA ..................................... 161
ANEXO D – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400 ................................................................................................................ 167
ANEXO E – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400 ................................................................................................................ 171
ANEXO F – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRIAIS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 MARÇO DE
2021 .............................................................................................................................................. 175
ANEXO G – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31
DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018 ............................................................................................ 243
ANEXO H – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA
INSTRUÇÃO CVM 480 ................................................................................................................ 341

ii

DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Multilaser” ou “nós” se referem, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à “Multilaser Industrial 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 341 deste
Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta”, a partir da página 26 deste Prospecto.
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.

Agente Estabilizador

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes SS.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Banco Safra

Banco Safra S.A.

Bank of America

Bank of America Merril Lynch Banco Múltipo S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CCB

Cédula de Crédito Bancário.

COVID-19

Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

1

Código ANBIMA

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

Companhia ou Multilaser

Multilaser Industrial 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.

Coordenador Líder
ou Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Corretora

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Desdobramento de Ações

Desdobramento de ações ordinárias da Companhia, aprovado
pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 11 de maio de 2021, na razão de 1 (uma) para 3
(três) ações, passando o capital social da Companhia de
216.075.329 (duzentas e dezesseis milhões, setenta e cinco
mil, trezentas e vinte e nove) ações ordinárias a ser dividido em
648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões, duzentas e
vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.

Doador

Alexandre Ostrowiecki

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto Social da Companhia.

Expet

Expet Industria e Comercio de Tapetes Ltda.

FGV

Fundação Getúlio Vargas.

Formulário de Referência

Formulário de Referência elaborado pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM 480, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.

IASB

International Accounting Standards Board (Conselho de
Normas Internacionais de Contabilidade).

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Índice de Endividamento

A soma do passivo circulante e o passivo não circulante
dividido pelo patrimônio líquido.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.
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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.

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações
operações de câmbio.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

LC

Letra de Câmbio.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei 4.131

Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962, conforme alterada.

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.

Ofício 282/2021-DIE

Ofício 282/2021-DIE, emitido pela B3 em 22 de junho de
2021, acerca de pedido de dispensa de percentual mínimo de
ações em circulação.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular 1/2021/CVM/SRE, divulgado em 1° de março
de 2021.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

Plano Especial de Ações
Restritas

Plano Especial de Ações Restritas com Meta de Performance
Mínima aprovado pela Companhia em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

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.
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Financeiras

cobradas

nas

Resolução CVM 13

Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020.

Resolução CVM 27

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

Resolução CVM 30

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

Resolução 4.373

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

Securities Act

U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado.

SEC

U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.

SKUs

Produtos Diferentes (Stock Keeping Units).

UBS BB

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

XP

XP Investimentos Corretora
Valores Mobiliários S.A.
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de

Câmbio,

Títulos

e

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Multilaser Industrial S.A., sociedade por ações, devidamente
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.717.553/0001-02 e com seus
atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob o
NIRE 35.300.415.531.

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 o registro de companhia aberta foi requerido
junto à CVM em 14 de maio de 2021.

Sede

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim
América, CEP 01452-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na sede da Companhia. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Ricardo Rosanova Garcia. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é +55
(11) 3198-5877 e o seu endereço eletrônico é
ri@multilaser.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes SS.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“MLAS3”, 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
DOESP e no jornal “Valor Econômico”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar a partir da
página da 341 deste Prospecto Preliminar.

Website

https://ri.multilaser.com.br. As informações constantes do nosso
website não são parte integrante deste Prospecto Preliminar, 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 Preliminar a partir da página 341 deste Prospecto
Preliminar, e junto: (i) à nossa Diretoria de Relações com
Investidores; (ii) aos Coordenadores da Oferta nos endereços e
websites indicados na seção “Informações Sobre à Oferta –
Informações Adicionais” na página 74 deste Prospecto
Preliminar; (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, 2º a 4º 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, 7º
andar, CEP 01010-901, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, em seu website: www.b3.com.br.

5

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 Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto Preliminar, a partir das
páginas 21 e 99, 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 Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, reputação, negócios, situação financeira, o resultado de suas operações, margens e/ou
fluxo de caixa. As estimativas e perspectivas sobre o futuro estão sujeitas a diversos riscos e
incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis atualmente.
Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto Preliminar, tais como
previstos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro, podem impactar adversamente os
resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e perspectivas não se
concretizem.
Dentre os diversos fatores discutidos em outras seções deste Prospecto Preliminar que podem
influenciar as estimativas e declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo,
os seguintes:
•

capacidade de a Companhia implementar sua estratégia de expansão, seja por aquisições ou
organicamente;

•

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

•

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

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia da COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), particularmente no Brasil e na medida em que tais
fatores continuem a causar severos, frequentes e negativos efeitos macroeconômicos,
aumentando assim muitos dos outros riscos descritos na seção “4.1. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 do
Prospecto Preliminar;

•

alteração substancial no comportamento dos consumidores da Companhia em razão da
amenização, controle e/ou término da pandemia da COVID-19;

•

eventos de surtos de doenças e pandemias, tal como a pandemia da COVID-19 no Brasil e
no mundo;

•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação no Brasil;

•

alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis ao setor de atuação da Companhia, bem
como alterações no entendimento dos tribunais ou autoridades brasileiras em relação a essas
leis e regulamentos;
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•

alterações nas condições gerais econômicas, políticas, demográficas e comerciais no Brasil,
particularmente nas regiões em que a Companhia opera, incluindo, por exemplo, inflação,
desvalorização do Real, taxas de juros, taxas de câmbio, níveis de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados financeiro e de capitais;

•

instabilidade política no País (inclusive referente a políticas desenvolvidas durante o governo
do Presidente Jair Bolsonaro ou como resultado de intervenções do governo e/ou novos
impostos e tarifas) e mudanças na situação política e macroeconômica do País;

•

instabilidade política no País e a percepção dos riscos em relação à corrupção e a outras
investigações em curso, o que incentiva relações turbulentas e lutas internas dentro da
administração do Presidente Jair Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças para
tratar dessas questões ou de outra forma, incluindo reformas econômicas e fiscais e respostas
aos efeitos contínuos da pandemia COVID-19, qualquer um dos quais pode afetar
negativamente as perspectivas de crescimento da economia brasileira como um todo;

•

impossibilidade ou dificuldade de viabilização e implantação de novos projetos de
desenvolvimento e presação dos serviços da Companhia;

•

condições que afetam o setor de atuação da Companhia e a condição financeira de seus
principais clientes;

•

a mudança no cenário competitivo no setor de atuação da Companhia;

•

o relacionamento com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de
serviços da Companhia;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando aos custos (i) de operação e manutenção;
(ii) encargos regulatórios e ambientais; e (iii) contribuiçoes, taxas e impostos;

•

fatores negativos ou tendências que podem afetar os negócios, participação no mercado,
condição financeira, liquidez ou resultados de suas operações;

•

impacto da recessão econômica e do eventual ajsute fiscal que poderá afetar negativamente o
crescimento da demanda na economia brasileira como um todo;

•

o nível de capitalização e endividamento da Companhia e sua capacidade de contratar novos
financimentos e executar o seu plano de expansão;

•

efeitos de eventual reforma tributária;

•

eventos de força maior; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 99 e 21, respectivamente, deste Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores de Risco”
do Formulário de Referência anexo a este Prospecto Preliminiar.

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 PRELIMINAR E NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA ANEXO A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
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DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS CONTIDAS NESTE PROSPECTO PRELIMINAR. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A
COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A RESPONSABILIDADE
E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUAISQUER OUTROS FATORES. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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 Preliminar 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 Preliminar.
Estimativas de Mercado e Outras Informações
São feitas declarações neste Prospecto Preliminar 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 Preliminar 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 Preliminar 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 Preliminar
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 É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO
SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações
financeiras e operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste
Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, anexo a este 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
Perspectivas Sobre o Futuro” e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” nas
páginas 5 e 21 deste Prospecto Preliminar, e nos itens “3. Informações Financeiras
Selecionadas”, “4. Fatores de Risco”, “5. Gerenciamento de Riscos e Controles Internos” e
“10. Comentários dos Diretores” do nosso Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar, além das nossas
demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas também anexas a este
Prospecto. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores
jurídicos e financeiros antes de investir nas Ações. A menos que o contexto exija outra
interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à Multilaser
Industrial S.A. e suas controladas.
Visão Geral
A Companhia acredita ser uma das mais diversificadas companhias de bens de consumo do Brasil
devido a amplitude de seu portfólio com mais de 5.000 produtos diferentes (SKUs) e ampla
capacidade de distribuição nacional. Atuando no desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e
pós-venda de diversos produtos em diferentes áreas como tablets, smartphones, notebooks, pen
drives, chips de memória, acessórios de informática, eletroportáteis, casa conectada (Internet of
Things – IoT), utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos,
instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos automotivos, áudio e
vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets e puericultura.
Em 2020, a Companhia apresentou uma receita líquida de R$3.077 milhões e, entre os anos de
2018 a 2020, um crescimento anual composto de 26,8%, comprovando sua concreta capacidade
de expansão. O EBITDA totalizou R$548 milhões, com uma margem de 17,8%, e o lucro líquido
atingiu R$444 milhões, com uma margem de 14,4%. O modelo de negócios da Companhia tem alto
retorno sobre o capital investido (ROIC), que atingiu 35,8% em 2020.
Em 31 de março de 2021, o portfólio de produtos era composto por mais de 5 mil stock keeping
units (SKUs), oferecidos sob 20 marcas próprias e 9 marcas licenciadas, distribuídas para
aproximadamente 29 mil clientes-varejistas em todo o País. Atualmente os produtos são vendidos
em mais de 44 mil pontos de venda físicos de propriedade de terceiros, em 44 marketplaces e em
7 lojas virtuais da Companhia (e-commerce), além dos demais pontos de venda que adquirem os
produtos da Companhia dos clientes varejistas/distribuidores. Em 2020, a Companhia lançou
aproximadamente 1.300 novos SKUs (aproximadamente 5 novos produtos por dia útil), que
representaram mais de 30% da receita para o exercício de 2020, o que apenas foi possível em
função de sua plataforma operacional escalável e flexível.
Linhas de Negócio e Portfólio de Produtos
A Companhia está organizada em unidades de negócio com estruturas próprias especializadas e
dedicadas nas áreas de marketing, engenharia, desenvolvimento de produtos, design e suporte às
vendas que viabilizam a gestão focada nas diversas linhas de atuação da Companhia.
Além da marca Multilaser, presente nos segmentos de tecnologia, celulares, smartphones,
telecomunicações, ferramentas e eletro/eletrônicos, dentre outros, são comercializadas as
seguintes marcas próprias, que se dividem em 4 grandes segmentos (Mobile Devices, Office & IT
Supplies, Home Electric Products e Kids & Sports).
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Adicionalmente às marcas próprias, a Companhia também é parceira de 9 grandes marcas globais
para comercialização, desenvolvimento e/ou produção de produtos específicos de tais parceiros,
conforme indicadas no gráfico abaixo. Estas parcerias permitem que a Companhia atue em
extratos sociais da população mais elevados àqueles em que já atua com suas 20 marcas próprias
e posicione-se em nichos especializados, tais como provedores de internet e home centers, cujas
marcas parceiras já são amplamente consolidadas. As parcerias são construídas em um modelo
de benefício mútuo, onde os parceiros se beneficiam da estrutura comercial e/ou industrial da
Companhia e esta rentabiliza as vendas e/ou produção desses produtos.

A gama de 20 marcas próprias e a realização de parcerias com as marcas globais é mais um
diferencial da Companhia, pois permite oferecer aos seus clientes produtos diversificados,
atendendo às diferentes necessidades dos mais diversos grupos de consumidores. Além disso, a
diversificação do portfólio é um importante fator de mitigação de riscos, uma vez que permeia
diversas linhas de produtos, segmentos de mercado e todas as classes de consumidores.
Informações Financeiras e Operacionais Selecionadas
A Companhia apresentou um crescimento nos últimos anos, mesmo diante das diversas e
desafiadoras condições macroeconômicas domésticas e globais, o que se deu tanto em função da
consolidação de seus produtos no mercado e ritmo acelerado de lançamento de novos produtos,
bem como do seu modelo de negócios que tem como característica uma estrutura organizacional
eficiente na gestão comercial e operacional que possibilita uma ampla permeabilidade em diversos
mercados e segmentos mitigando os riscos e potencializando as oportunidades.
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A receita líquida da Companhia apresentou taxa de crescimento composta média anual (CAGR)
entre 2016 e 2020 de 27,5%, alcançando o montante de R$3.077 milhões em 2020.

Fonte: Companhia

A rentabilidade, crescimento sólido, liderança em diversos segmentos de atuação, qualidade dos
produtos, excelência no pós-venda, flexibilidade operacional, capilaridade nacional e a constante busca
por rápida adesão a novas tendências (fast follower) nos diversos mercados de bens de consumo em que
opera colocam a Companhia em posição privilegiada para continuar crescendo e atendendo sua vasta
rede de clientes e consumidores em todos os segmentos. A tabela abaixo demonstra a distribuição do
faturamento e os principais indicadores financeiros e operacionais nos períodos indicados:
(valores em R$ milhares,
exceto os percentuais)
Receita Líquida ............................
– Mobile Devices ..........................
– Office & IT Supplies...................
– Home Eletric Products...............
– Kids & Sports ............................
Lucro Bruto ..................................
Margem Bruta(1)............................
EBITDA(2) .....................................
Margem EBITDA(3) .......................
Lucro líquido ................................
Margem Líquida(4) ........................
Empréstimos e Financiamentos –
Circulante ..................................
Empréstimos e Financiamentos –
Não Circulante ..........................
Caixa e Equivalentes de Caixa.....
Dívida Líquida(5) ...........................
Patrimônio Líquido .......................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Período de três meses findo em
31/03/2021
31/03/2020
1.402.533
478.740
655.261
188.454
424.280
198.063
277.073
67.173
45.919
25.050
474.284
166.462
33,8%
34,8%
235.704
55.586
16,8%
11,6%
193.624
-7.606
13,8%
-1,6%

Exercício social encerrado em
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
3.077.116
1.909.372
1.914.705
1.095.588
675.074
723.564
1.175.837
823.235
908.176
620.920
254.241
167.754
184.771
156.822
115.211
1.110.663
618.429
668.657
36,1%
32,4%
34,9%
548.493
237.233
244.742
17,8%
12,4%
12,8%
444.302
231.373
234.342
14,4%
12,1%
12,2%

402.573

N/A

232.282

106.546

108.864

855.121
502.003
755.691
1.729.852

N/A
N/A
N/A
N/A

473.464
452.453
253.293
1.524.055

70.886
97.927
79.505
1.149.978

65.016
33.506
140.374
946.130

Margem Bruta significa Lucro Bruto dividido por Receita Líquida.
EBITDA é definido como o resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas e das
depreciações, amortizações e exaustões, de acordo com a definição da Instrução da CVM nº 527, de 4 outubro de 2012, conforme alterada.
Margem EBITDA significa EBITDA dividido por Receita Líquida.
Margem Líquida significa Lucro Líquido dividido por Receita Líquida.
Dívida Líquida é definida como saldo de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), menos caixa e equivalente de caixa.

Nossas Atividades
Identificação, Desenvolvimento e Lançamento de Produtos: Um dos pilares da Companhia é a
capacidade e eficiência para identificar, desenvolver, lançar e comercializar novos produtos. No exercício de
2020, mais de 30% da receita bruta adveio de novos SKUs adicionados ao portfólio no ano. A Companhia
conta com uma equipe de mais de uma centena de profissionais dedicados ao desenvolvimento de novos
produtos, o que viabilizou o lançamento de mais de 4.000 produtos entre 2018 e 2020. Com excelência para
identificar potenciais produtos para incluir ao portfólio, o time de desenvolvimento de produtos da Companhia
busca, por meio da análise das feiras internacionais de tecnologia, das demandas dos clientes e da
análise/inteligência de mercado, as oportunidades de novos lançamentos e as tendências de mercado para,
posteriormente, selecionar os produtos com maior aderência à estratégia da Companhia com a finalidade de
atender os objetivos comerciais e de rentabilidade.
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Os principais fatores avaliados na tomada de decisão sobre a incorporação de novos itens são a
qualidade, a margem esperada, o ciclo de vida do produto, disponibilidade e potencial de vendas. Cada
produto é criteriosamente selecionado e testado antes de ser incluído no portfólio da Companhia.
Produção/Importação de Produtos: Aliando a viabilidade tecnológica e financeira aos principais fatores
elencados acima, a Companhia possui a flexibilidade de importar ou produzir os produtos que comercializa.
Esta flexibilidade deve-se à estrutura física e organizacional que conta com aproximadamente 4 mil
funcionários, um complexo industrial de 120 mil m2 localizado em Extrema/MG com 41 linhas de
produção e outro de 6 mil m² localizado em Manaus/AM com 10 linhas de produção, que se somam
à uma diversificada base de mais de 680 fornecedores internacionais que são certificados pela
unidade localizada em Shenzhen (China), onde a equipe de 75 técnicos e engenheiros locais
dispõem de um complexo de testes com 2 mil metros quadrados.

Fonte: Companhia
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Por ser a única empresa privada 100% nacional a produzir chips integrados de memória no Brasil,
a Companhia desfruta de importante vantagem competitiva no cumprimento dos requisitos legais
mínimos de conteúdo nacional na produção de eletrônicos e possui capacidade para atender a
demanda própria nas linhas de produção de celulares, smartphones, tablets, notebooks e cartões
de memória, bem como de outros players globais que atuam em território nacional.
Além dos chips de memória, diversos outros componentes são fabricados ou produzidos em
instalações da Companhia, fornecidos por empresas nacionais ou estrangeiras, e então, montados
nas unidades de Extrema/MG e Manaus/AM.
Ao final de 2020 possuíamos 1,8 mil funcionários nas unidades fabris da Companhia. No exercício
social de 2020, foram produzidos aproximadamente 1 milhão de celulares, 1,1 milhão de tablets,
240 mil notebooks e 12 milhões de chips de memória nessas unidades.
Com exceção de tablets, celulares, smartphones, notebooks, TVs, chips de memória, áudio
automotivo e câmeras de segurança, que são montados nas fábricas de Extrema/MG e
Manaus/AM, o restante dos produtos é importado de fornecedores na Ásia.
Canais de Venda: As vendas são realizadas por meio de uma plataforma multicanal diversificada e
integrada, composta por: (1) pontos de venda físicos (44 mil) de clientes-varejistas; (2) marketplaces
(44); e (3) lojas próprias de e-commerce, que compreendem 7 websites de marcas próprias.
Dentre os principais clientes-varejistas estão as maiores redes varejistas do país como, por
exemplo, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Raia-Drogasil, Kalunga, Carrefour, Via Varejo e
outros, que conjuntamente representam aproximadamente 6% do faturamento no exercício de
2020. Adicionalmente, são realizadas vendas também por meio dos marketplaces dos principais
clientes varejistas, além de Mercado Livre, Amazon, Kabum, Shoptime, Submarino, entre outros
que somam 44 no total.
As vendas totais em marketplaces somadas aos canais próprios de e-commerce representaram
6% da receita líquida no exercício de 2020.
A força de vendas conta com mais de 1,5 mil colaboradores, entre representantes de vendas e
promotores, e atendeu aproximadamente 29 mil clientes-varejistas em 2020, em todo o País. Para
gerenciar toda essa capilaridade da rede de distribuição, foram desenvolvidos 2 sistemas
proprietários de gestão comercial e relacionamento com os clientes-varejistas, vendedores nos
pontos de venda, promotores e representantes, quais sejam, os sistemas Mercury e Multiplik.

O sistema Mercury da Companhia possui 24 módulos com diferentes funções para suportar o time
de vendas. Dotado de diversas funcionalidades, tais como descrição completa dos produtos do
portfólio, geração automática de apresentação dos produtos, cálculo automático de comissão,
preço de venda, prazos de pagamento e alíquota fiscal, sugestão de produtos e destaque de
promoções, potencializando a capacidade comercial dos representantes de venda como uma
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solução única para abastecer os clientes varejistas com mercadorias, é totalmente integrado ao
estoque da companhia e sistemas logísticos dos centros de distribuição. Aderente integralmente às
políticas comerciais da Companhia, com inteligência artificial que aumenta as vendas e
produtividade da área comercial, e estabelece parâmetros de comissionamento e desconto, o
Mercury também provê informações sobre histórico de pedidos e prazos de entrega, além de
automaticamente gerar catálogos personalizados e segunda via de boletos.
Outro sistema de propriedade da Companhia é o Multiplik. Trata-se de um aplicativo direcionado
aos vendedores no ponto de venda que permite à Companhia conceder incentivos e premiações
diretamente para os balconistas/vendedores dos clientes/varejistas. Os balconistas/vendedores
instalam o aplicativo em seus próprios telefones e ao efetuar uma venda de um produto da
Companhia, podem, por meio da leitura de um código único existente em cada uma das
embalagens, registrar esta venda no Multiplik como sua e, posteriormente, resgatar incentivos com
base no saldo individual acumulado. O sistema possui mais de 80 mil usuários cadastrados e
objetiva incrementar o engajamento dos profissionais na venda de produtos Multilaser, por meio
dos incentivos e premiações.
Por meio do Multiplik é possível também fornecer treinamento para esses profissionais e comunicar
lançamentos de produtos e campanhas.
Gestão dos Produtos: As vendas, margens e rentabilidade de todos os produtos comercializados
são monitorados constantemente com o uso de inteligência artificial e algoritmos que otimizam o
preço e a reposição de estoque à demanda observada para cada produto, indicando inclusive
descontinuidade de determinadas linhas que não atendem os parâmetros pré-definidos. Neste
último caso, o monitoramento define, por exemplo, redução de preços visando queima de estoque
e a sua não reposição.
A gestão de produtos da Companhia visa apenas a comercialização de produtos cuja relação
rentabilidade/demanda mantém as margens e o giro dos estoques em linha com seu modelo de
negócios, o que reduz sensivelmente a estocagem de mercadorias não comercializadas e que não
contribuam para a rentabilidade da companhia. Assim, produtos que não apresentam o resultado
esperado são descontinuados com perdas mínimas.
O vasto portfólio de produtos e a capacidade de lançamento rápido de novos itens conforme
descrito acima dilui sensivelmente os riscos mercadológicos da Companhia.
Pós-venda: A Companhia possui qualidade reconhecida nos serviços de pós-venda e atendimento
ao consumidor 1 por meio de diversos canais, como atendimento telefônico gratuito (0800), chat
online, e-mail, postos de atendimento físico, assistências técnicas em todos os estados brasileiros,
e também nas redes sociais e WhatsApp. O serviço de pós-venda, em 31 de março de 2021,
contava com mais de 240 colaboradores exclusivos, além de um eficiente sistema de garantia
virtual onde o consumidor efetua a troca do produto com defeito sem que seja necessário enviar o
produto defeituoso para a fábrica. O atendimento pós-venda é premiado com o selo Ótimo do
ReclameAqui, com pontuação de 9.0/10. Também está em 1º lugar no ranking geral nacional do
ElogieAki. A qualidade no pós-venda é um dos principais fatores de fidelização do consumidor final
e grande contribuinte para reputação das marcas.
Pontos Fortes e Vantagens Competitivas
O modelo de negócios da Companhia possui bases sólidas que o tornam difícil de ser replicado em
um curto espaço de tempo, sem investimentos maciços e em escala nacional. Segue abaixo as
principais vantagens da Companhia em relação aos seus concorrentes.
Portfólio amplo e diversificado de produtos, com posição de destaque nas principais linhas
de produtos.
A Companhia possui amplo e diversificado portfólio de produtos com mais de 5 mil SKUs de alta
qualidade, atrativo custo-benefício e penetração em diversos mercados e todos os segmentos
sociais. A diversificação do portfólio e pulverização dos clientes-varejistas e fornecedores reduzem
o risco de concentração nas receitas, marcas, clientes e linhas de produtos.

1

No website ReclameAqui, a Multilaser possui reputação, nos últimos 6 meses, de 9,0/10, classificada como “ótimo”
(https://www.reclameaqui.com.br/empresa/multilaser-industrial/) e no website Eloqieaki, a Multilaser é a mais elogiada
em sua categoria, https://old.elogieaki.com.br/ranking-empresas#1
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A posição de destaque das marcas da Companhia são reconhecidas e aumentam a demanda
pelos produtos comercializados, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Produtos
Gaming Mouse Devices ...................................................................
Gaming Keyboards ...........................................................................
Mouse Devices..................................................................................
Keyboards .........................................................................................
Gaming Headphones e Headsets ....................................................
Feature Phones.................................................................................
Tablets ...............................................................................................
Headphones e Headsets ..................................................................
Áudio Automotivo.............................................................................
Smartphones < R$600 ......................................................................
Notebooks .........................................................................................

Market Share no mercado brasileiro em 2020
19,3%
21,7%
35,1%
27,7%
26,8%
34,9%
30,1%
17,7%
23,5%
16,6%
2,6%

Fonte: GfK (Growth from Knowledge).

A diversidade e constante renovação do portfólio de produtos tornam a operação da Companhia
mais resiliente às oscilações e tendências do mercado.
Eficiente aderência a novas tendências (fast-follower), com equipe de desenvolvimento de produtos
qualificada, capaz de antecipar tendências de consumo e impulsionar o futuro crescimento.
Possuir conhecimento (know-how) e estrutura para antecipar as tendências de diferentes linhas de
negócio e rapidamente incorporar esses produtos ao portfólio é um dos grandes diferenciais em um
mercado dinâmico como o de eletroeletrônicos.
Desde 2018 até 2020 foram lançados mais de 4.000 novos SKUs, aproximadamente 1.300 deles no ano
de 2020, o que representou mais de 30% da receita líquida no referido exercício social, o que comprova a
eficiência na atuação da Companhia como uma aderente a novas tendências (fast follower).
Os produtos são desenvolvidos por equipes multidisciplinares, organizadas por unidades de
negócios. As equipes analisam o mercado, observando e seguindo tendências, sempre como fast
followers, participando de fóruns e feiras de tecnologia e eletrônicos pelo mundo, especialmente na
China, Estados Unidos da América, Taiwan e Espanha, e mantêm diálogo ativo com os
fornecedores atuais e potenciais.
Desta forma é possível construir, ampliar e diferenciar o portfólio com agilidade. Devido ao modelo
operacional da companhia, caracterizado pela flexibilidade, torna-se possível constantemente
adicionar novos produtos e, consequentemente, manter o relacionamento frequente e de qualidade
com clientes-varejistas e os marketplaces onde os produtos da Companhia são oferecidos.
A Companhia busca a maior agilidade possível no lançamento de produtos de alto interesse dos
consumidores, o que possibilita, muitas vezes, posicionar-se à frente e tornar-se um fornecedor
relevante nestas linhas. Esta relevância e a capacidade rápida de adaptação permitiu antecipar-se
a migrações tecnológicas como, por exemplo, a substituição de mídias como CDs e DVDs para
entradas USB no áudio automotivo e adoção de SIM cards nos aparelhos celulares.
Plataforma operacional forte, escalável e flexível, certificada por procedimentos rigorosos
de controle de qualidade.
Ao longo dos últimos 15 anos foi construída uma plataforma operacional forte, escalável e flexível,
comum a todas as linhas de produto. A Companhia é a única fabricante de eletroeletrônicos do
País que também fabrica e domina a cadeia de produção de chips de memória, permitindo avançar
um elo vital na verticalização e obter significativa vantagem competitiva.
Com capacidade instalada de produção de 86 milhões de produtos por ano na fábrica de
Extrema/MG e 5,7 milhões de produtos por ano na fábrica de Manaus/AM, a Companhia possui um
complexo industrial do Brasil cujas linhas de produção são flexíveis e permitem introduzir, suspender
ou alterar a montagem e fabricação de determinados produtos de forma otimizada, em termos de
custo e tempo, alinhando-se à estratégia de manutenção do diversificado portfólio de produtos.
Ao estabelecer um processo automatizado de atendimento de pedidos de venda (fulfillment) e pósvenda gera-se alto valor à Companhia. O sistema proprietário de previsão de demanda possibilita
ajustar o suprimento (sourcing) das diversas linhas de produtos e, consequentemente, dispor de
um estoque com mais de 90% dos SKUs do portfólio.
O sistema logístico conta com uma área de separação de pedidos automatizada, que possibilita
manipular aproximadamente 425 mil produtos por dia e despachar 94% das vendas em até um dia
útil (D+1). A rede de logística e distribuição possui alcance nacional por meio da utilização de
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empresas terceirizadas de logística que realizam entregas rápidas e completas para os clientesvarejistas. As transportadoras são selecionadas e monitoradas pela equipe de logística. O sistema
logístico multicanal e integrado confere à Companhia uma grande vantagem competitiva por
viabilizar maior eficiência nos prazos e custos de entrega, alcançando 96% de pontualidade.
Estratégia comercial forte e efetiva, com capilaridade nacional.
A composição da força de vendas conta com mais de 1,2 mil vendedores em campo, distribuídos
por todos os Estados do país. Este time compreende uma equipe de 466 promotores, conectados
por sistemas proprietários criados pela Companhia para incentivar a venda de produtos.
Com presença nacional, a Companhia é capaz de alcançar, com equipe própria, os locais mais
remotos do País. Os produtos são distribuídos em mais de 44 mil pontos de venda físicos que
englobam 14,7 mil clientes na Região Sudeste, 6,4 mil na Região Nordeste, 5,1 mil na Região Sul,
3,5 mil na região Centro-Oeste e 2,1 mil na Região Norte do Brasil. Dois sistemas proprietários são
utilizados para aumentar a produtividade do time de vendas: o Mercury e o Multiplik.
Por meio do Mercury, uma plataforma de vendas única desenvolvida pela Companhia, os
representantes de vendas dos clientes-varejistas conseguem verificar o inventário de fornecimento
de produtos completo, a disponibilidade de produtos em todos os seus respectivos pontos de
venda físicos, o tempo de reposição dos produtos fora de estoque, itens que outros clientesvarejistas com similaridades em seu negócio compram, preço de venda final sugerido, entre outras
informações. Essa ferramenta é essencial para a eficiência comercial e, em grande parte,
responsável pela crescente fidelização dos clientes-varejistas. A ferramenta permite também
acompanhar todas as etapas do processo de vendas, com alta autonomia para o vendedor.
O Multiplik, lançado em 2017, é um sistema totalmente digital de incentivo para vendedores que
confere pontos de acordo com o desempenho das vendas dos produtos da Companhia. Através de
aplicativo desse sistema, os representantes, promotores e funcionários dos clientes-varejistas têm
acesso a informações sobre os produtos, vídeos de treinamento e catálogo digital, bem como
podem registrar a venda dos produtos. O aplicativo também permite controlar a performance dos
representantes dos clientes-varejistas, bonificando aqueles com melhor desempenho,
consequentemente, aumentando a fidelização e o relacionamento com tais clientes-varejistas. O
Multiplik já possui mais de 82 mil vendedores adeptos.
Os esforços de vendas são complementados por ações de marketing, treinamentos e incentivos
nos pontos de venda físicos onde os produtos são vendidos. Estas modalidades nos esforços de
vendas atingiram mais de 26 mil ações de venda de produto e mais de 19 mil balconistas treinados
presencialmente.
Em novembro de 2015, foi lançada a plataforma própria de e-commerce, formada por sete
websites de marcas próprias, por meio das quais é oferecido o portfólio completo de produtos para
os consumidores finais. Com 143% de crescimento composto entre 2015 e 2020 e tendo atingido a
marca de 15,6 milhões de visitantes em 2020, o e-commerce é o canal de vendas com a maior
taxa de crescimento, e representou 6% da receita líquida total da Companhia no exercício social
findo em 2020. A plataforma de e-commerce permitiu balizar a política de vendas e preços
praticados, que posiciona e referência a margem aplicada à cada produto, igualmente, também,
aos varejistas que vendem os produtos da Companhia por meio de suas plataformas de ecommerce. Assim, é obtida melhor rentabilidade nos canais de e-commerce e do cliente-varejista
que revende os produtos.
A Companhia possui elevada reputação entre os consumidores dos principais clientes varejistas
nos quais vende seus produtos por meio dos respectivos marketplaces. Isso pode ser evidenciado
através das notas e posicionamento no ranking atribuído por alguns deles, tais como:
•

B2W – 5,0 / 5,0

•

Mercado Livre – Platinum

•

Magazine Luiza – 4,5 / 5,0

Entre os fatores avaliados na atribuição destas classificações/notas estão prazo de entrega,
cancelamento de pedido, atendimento pós-venda e reclamações, entre outros.
Serviço de pós-venda eficiente e premiado, que fideliza o cliente e reduz custos operacionais.
O atendimento oferecido após a venda é essencial para estreitar o relacionamento, aumentar o nível de
fidelização dos consumidores finais, gerenciar riscos reputacionais e reduzir despesas operacionais.
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Nos últimos anos, houve significativo aprimoramento dos serviços de pós-venda, visando melhorar
a experiência do consumidor final e o fortalecimento da marca. Em média, 95% das chamadas
telefônicas recebidas são atendidas na primeira tentativa, e, igualmente, as perguntas respondidas
por meio das mídias sociais ocorrem em menos de uma hora. O mesmo índice, de 95%, também
se aplica ao processamento de devoluções de produtos em menos de 48 horas. Interações via
WhatsApp são atendidas em menos de 10 minutos.
Desde 2016, a Companhia possui o selo Ótimo do ReclameAqui com nota 9,0 na média de
atendimentos entre 01 de dezembro de 2020 e 31 de maio de 2021 2. Essa certificação reflete a
avaliação dos consumidores quanto à qualidade das soluções empregadas pela Companhia em
resposta às reclamações sobre os produtos e serviços. Um dos critérios do ReclameAqui é a
propensão do consumidor de fazer novos negócios com as empresas avaliadas.
Além da fidelização do cliente, o eficiente serviço de pós-venda também reduz as despesas
operacionais. A título de exemplo, em casos que os produtos apresentam problemas não
solucionáveis pelos canais assistidos de pós-venda, ou seja, por canais que permitem a interação
com os consumidores finais, o produto defeituoso é substituído, dispensando a sua devolução pelo
consumidor. Esse processo de substituição de produtos aumenta a eficiência operacional ao
eliminar as despesas de logística reversa.
Unidades de negócio com independência e capacidade de gerenciar um portfólio amplo de
marcas e produtos.

A Companhia está organizacionalmente segmentada em 13 diferentes unidades de negócio com
estruturas dedicadas e times especializados em cada uma delas. Essa estrutura permite que a
Companhia seja ágil, diversificada e especializada em cada linha de atuação mercadológica.
A gestão de cada uma das unidades de negócio é feita de forma independente, contudo seguindo
a estratégia e cultura da organização. Com apoio das estruturas de back-office, fabril e logística,
essas unidades desfrutam de foco total na cadeia que envolve o produto em si, como por exemplo:
identificação das oportunidades e tendências, desenvolvimento de fornecedores e produtos,
definição de preço, estratégia de marketing etc.
Nossos Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão
relacionados à concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em seus fatores de
risco, ocorrendo de maneira combinada. Para mais informações, ver os itens 4.1 e 4.2 do Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.

2

Vide: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/multilaser-industrial/
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Nossa Estratégia
A estratégia da Companhia é continuar a ampliar as linhas de negócio e portfólio de produtos e
crescer as operações com rentabilidade, amparadas nas seguintes principais iniciativas:
Lançar continuamente novos produtos com a melhor relação custo-benefício para o consumidor.
Na qualidade de aderente a novas tendências (fast followers), é avaliado constantemente o mercado
nacional e internacional visando identificar as tendências a serem desenvolvidas e incorporadas ao
portfólio de produtos. Há como meta e modelo de negócios o lançamento recorrente de novos
produtos, sejam eles em segmentos que a companhia já atua ou não, sempre com foco em oferecer
a melhor relação custo-benefício para o consumidor. Alicerçada nesta estratégia desde 2003, a
Companhia deixou de ser uma empresa de reciclagem de cartuchos com receita de R$30
milhões/ano e passou a ter um dos maiores portfolios de bens de consumo do mercado nacional,
com R$3,1 bilhões de receita líquida em 2020. Esse histórico de sucesso atesta que a companhia
detém todas as ferramentas, processos e material humano necessários para continuar oferecendo
aos clientes as mais novas tendências e tecnologias disponíveis no mercado global.
Avançar no mercado por meio da continuação e celebração de novas parcerias com marcas globais.
A Companhia possui parcerias com nove marcas globais de diversos segmentos em que já atua
visando aumento de participação de mercado e/ou maior amplitude no posicionamento de cada um
desses mercados. A Companhia pretende continuar avançando nesse modelo de parcerias.
As parcerias atuais envolvem as seguintes marcas e segmentos:
•

Microsoft (acessórios de informática);

•

Nokia (smartphones);

•

Michelin (ferramentas elétricas);

•

Rapoo (acessórios de informática);

•

Fischer Price (puericultura);

•

Tommy Tippee (puericultura);

•

ZTE (roteadores e equipamentos de rede);

•

Toshiba (televisores); e

•

Sony (equipamentos de áudio).

Ampliar a representatividade nos mercados de smartphones e de provedores de internet no
segmento de redes.
Segundo a consultoria de pesquisa de mercado Growth from Knowledge - GfK, considerando os
números de 2020, a Companhia detém 16,6% do mercado de smartphones com valor até
R$600,00 em unidades vendidas no Brasil. Com o atual portfólio de smartphones é factível que se
possa expandir o market share, especialmente nos segmentos low e mid-low, considerando que
esse nicho de mercado é estável. Além dos telefones de entrada, a Companhia desde 2020 produz
e comercializa a marca Nokia em telefonia, abrindo espaço no grande segmento voltado para as
classes média e média/alta.
Adicionalmente, vislumbra-se a possibilidade de crescimento em market share no mercado de
provedores de internet. Há enorme potencial de crescimento, na medida em que as redes deverão
migrar para a tecnologia de fibra ótica para atender o crescimento de demanda por acesso à internet.
Esse mercado é majoritariamente atendido por pequenos provedores locais cujo perfil é bastante
aderente ao da Companhia. Este segmento de provedores de internet é uma grande oportunidade de
crescimento para a linha de redes, fibra óptica, centrais de distribuição de sinal e receptores.
Maximizar as vendas de e-commerce por meio das lojas virtuais próprias e parcerias com
marketplaces.
A Companhia iniciou a operação no canal de e-commerce em novembro de 2015, e desde então
apresenta a maior taxa de crescimento entre os diversos canais.
No ano de 2020, as vendas por e-commerce atingiram 6% da receita líquida, o que representa um
crescimento de 234% em relação ao ano anterior. Espera-se que o e-commerce, alavancado tanto
pelas vendas virtuais nos sites próprios quanto por vendas em marketplaces de terceiros, continuará a
crescer em ritmo acelerado nos próximos anos, aumentando sua representatividade na receita líquida.
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Adicionalmente, a Companhia opera também no modelo de estoque na fonte (drop shipping). A
partir dessa solução, clientes-varejistas são apoiados para revender os produtos em seus sites
próprios a fim de que tenham acesso a todo o catálogo de produtos sem a necessidade de compor
estoques antes de efetuarem as vendas aos consumidores finais. As vendas pelo método de
estoque na fonte (drop shipping) são realizadas via comércio eletrônico, e a Companhia se
encarrega de toda a logística para disponibilizar o produto ao consumidor final.
Fortalecer a percepção e reconhecimento das marcas da Companhia dentro dos principais
segmentos de atuação.
Pretende-se ampliar o investimento em divulgação das marcas próprias e produtos de forma a
reforçar o posicionamento mercadológico. Em 2020, foram gastos mais de R$43 milhões em
despesas de marketing, através de ações promocionais dos clientes varejistas (sell out), diversas
campanhas em redes sociais, patrocínios e publicidade na televisão. Tais iniciativas visam
fortalecer a imagem das marcas da Companhia perante o público e o mercado, maximizando a
percepção de valor dos produtos. Aliado a esse extenso esforço de marketing, a Companhia já
possui um rigoroso controle de qualidade que garante elevados padrões aos produtos que vêm a
mercado. Assim, combina-se a percepção gerada pelas campanhas de marketing com a
experiência de uso do consumidor, o que maximiza o valor das marcas da Companhia.
Expandir o segmento de eletroportáteis oferecidos pela Companhia e vendas de produtos
de som e acessórios automotivos.
A partir de novembro de 2017, foram incluídos no portfólio produtos eletroportáteis sob a marca
Multilaser. Essa adição fortalece de maneira relevante a atuação no segmento de home, áudio e
vídeo, que passou a oferecer uma linha completa de produtos domésticos de pequeno porte. Este
mercado movimenta mais de R$6 bilhões por ano no Brasil, o que evidencia o potencial de
crescimento existente para a Companhia. Impulsionado pela bem estruturada força de vendas,
presença nos pontos de venda físicos familiarizados com a marca Multilaser, além dos
marketplaces e lojas virtuais, existe grande potencial de aumento no market share nesta linha de
produtos. Adicionalmente, pode-se explorar a liderança no market share de som automotivo, de
23,5% em 2020, para alavancar as vendas no segmento voltado ao setor. Para tanto foi criada uma
equipe dedicada para o atendimento às demandas das montadoras e concessionárias.
Aproveitar oportunidades seletivas de aquisições e consolidação nos setores de atuação.
Pretende-se ampliar a política de aquisições de maneira oportunista e complementar à base atual,
mantendo os critérios para identificação, seleção das empresas alvo e aplicabilidade do modelo de
negócios. Os alvos preferenciais de aquisição são empresas fabricantes ou importadoras de produtos
de consumo em verticais onde a Companhia ainda não esteja e fundos de comércio com as mesmas
características. Buscam-se negócios que agreguem uma combinação dos elementos a seguir: (i)
marcas fortes em segmentos onde a Companhia não atua; (ii) equipes comerciais montadas em canais
de vendas novos; e (iii) linhas de produtos diferentes e complementares às da Companhia.
Nos últimos 12 anos a Companhia realizou quatro operações como essas, seja por compra direta
ou por aquisição de fundo de comércio, todas as quatro com bastante sucesso.
Estrutura Societária
O organograma abaixo apresenta a atual estrutura societária da Companhia:
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Para mais informações, verificar o item 15.1/2 do Formulário de Referência da Companhia, anexo a
este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
Após a realização da Oferta, um percentual entre 21,00% (vinte e um por cento) e 26,41% (vinte e seis
inteiros e quarenta e um centésimos por cento) (a depender da colocação das Ações Adicionais e
Ações Suplementares), das Ações serão ações em circulação (free float). Ademais, após a realização
da Oferta, os Srs. Alexandre Ostrowiecki e Renato Feder, deterão, em conjunto, Ações representativas
de 63,06% (sessenta e três inteiros e seis centésimos por cento) a 67,70% (sessenta e sete inteiros e
setenta centésimos por cento) do capital social da Companhia, permanecendo, em qualquer cenário, na
qualidade de acionistas controladores da Companhia. Para mais informações, veja a seção “Principais
Acionistas e Administradores” e a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por seus acionistas controladores,
cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares das ações
ordinárias de emissão da Companhia.” deste Prospecto Preliminar.
Informações Adicionais
A sede da Companhia está localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000. O Diretor de Relações
com Investidores é o Sr. Ricardo Rosanova Garcia. O telefone da Diretoria de Relações com
Investidores da Companhia é +55 (11) 3198-5877 e o seu endereço eletrônico é ri@multilaser.com.br.
Eventos Recentes
Desdobramento de ações ordinárias e aumento do limite do capital autorizado
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021, foi aprovado o
desdobramento de ações da Companhia na razão de 1 (uma) para 3 (três) ações, passando o capital
social da Companhia de 216.075.329 (duzentas e dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentas e
vinte e nove) ações ordinárias a ser dividido em 648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões,
duzentas e vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias. Adicionalmente, o capital
autorizado da Companhia teve seu limite alterado para 1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete
milhões, vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Aprovação do Plano Especial de Ações Restritas
A Companhia aprovou, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021, o Plano
Especial de Ações Restritas. O Plano Especial de Ações Restritas será lastreado e limitado às 8.997.377
(oito milhões, novecentas e noventa e sete mil, trezentas e setenta e sete) ações atualmente mantidas em
tesouraria e o Conselho de Administração indicará a seu exclusivo critério, dentre os diretores estatutários
da Companhia, aqueles aos quais serão oferecidas ações restritas.
Aquisição da Empresa EXPET Indústria e Comércio de Tapetes Ltda.
Em 08 de Junho de 2021, a Companhia realizou a aquisição da empresa Expet, com sede na
Cidade de São, Paulo, Estado de São Paulo, pelo montante de R$8.600 mil. A Expet tem como
atividade preponderante, a fabricação e comercialização de tapetes higiênicos descartáveis para
animais de estimação (pets). A Companhia pretende com essa aquisição ampliar e expandir a sua
linha própria de produtos pets, bem como ampliar o alcance dessa linha de produtos.
Distribuição de dividendos
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de junho de 2021 foi aprovada a distribuição de
dividendos no montante de R$108.235.358,15 (cento e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e quinze centavos) à conta de reserva de lucros, que serão destinados aos acionistas
da Companhia à época da aprovação. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de
2021, foi aprovada a retificação do valor da distribuição de dividendos aprovada em 21 de junho de 2021,
para o montante de R$101.722 mil. Tais dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2021.
Impactos da pandemia da COVID-19
Os impactos da pandemia da COVID-19 foram mais significativos na cadeia de suprimentos da
Companhia em face das complicações acarretadas para o comércio internacional, como atrasos
nos embarques e liberação de cargas, maior rigor no processo aduaneiro, mas também pelo fato
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das restrições de circulação impostas por autoridades de outros países, que levaram a
interrupções na produção por parte dos fornecedores.
No âmbito doméstico, a decretação de lockdown em diversas unidades da federação e municípios
impactou a distribuição dos produtos e, consequentemente, os prazos de entrega e faturamento.
A receita da Companhia não sofreu alterações relevantes em razão da pandemia e não houve aumento
relevante de inadimplência dos clientes da Companhia, contudo não é possível assegurar plenamente
os impactos decorrentes da COVID-19. Para mais informações sobre os impactos da pandemia da
COVID-19, ver os itens “4.1 Fatores de Risco” e “10.9 Outras Informações” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que afetam a Companhia, nos termos do artigo
40, § 3º, inciso IV da Instrução CVM 400. Para informações sobre os fatores de risco a que a Companhia
está exposta, veja a seção “ Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 99 deste
Prospecto Preliminar, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
A extensão da pandemia de COVID-19, a percepção de seus efeitos e a forma como a
pandemia afetará os negócios da Companhia dependem de eventos futuros, que são incertos
e imprevisíveis, assim como seus possíveis desdobramentos e consequências, e podem
afetar material e adversamente seus negócios, condição financeira, resultados de operações e
fluxos de caixa e, finalmente, sua capacidade de continuar a operar seus negócios.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como aqueles provocados pelo
zika vírus, pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), pela febre
aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), pela síndrome
respiratória do oriente médio (MERS) e pela síndrome respiratória aguda grave (SARS), afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março
de 2020, a OMS declarou a pandemia de COVID-19, doença causada por um novo coronavírus
(Sars-Cov-2). Na prática, tal declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então,
o vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
A pandemia de COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades governamentais
mundiais, com o objetivo de proteger a população, resultando em restrições no fluxo de pessoas
(incluindo quarentena e lockdown, e limitações a viagens e à utilização de transportes públicos) e no
fechamento prolongado de locais de trabalho. No Brasil, estados e municípios, adotaram as diretrizes
estabelecidas pelo Ministério da Saúde para controlar a propagação da doença, como isolamento social
e consequente restrição à circulação. Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das
pessoas ou que demande políticas públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social
pode ter um impacto adverso nos seus negócios, bem como na economia brasileira.
A pandemia pode, também, em análise extensiva, causar perturbações materiais em seus
negócios e operações no futuro como resultado de, por exemplo, quarentenas, absenteísmo do
trabalhador como resultado de doença ou outros fatores como medidas de distanciamento social
ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa de sua força de trabalho não puder
trabalhar, inclusive por motivo de doença, as operações da Companhia podem ser adversamente
afetadas. Um período prolongado de trabalho remoto também pode aumentar seus riscos
operacionais, incluindo, mas não limitado a riscos de segurança cibernética, o que pode prejudicar
a sua capacidade de gerenciar e operar seus negócios, além do aumento de rotatividade (turnover)
e afastamento de colaboradores em consequência de impactos à saúde mental. Entre outros
países, o Brasil tem enfrentado o surgimento de novas cepas do Sars-Cov-2, que tem ocasionado
o aumento significativo no número de mortos e de infectados, fato que pode prolongar a pandemia
e as medidas restritivas para contê-la no Brasil e no mundo. As novas cepas do vírus e o aumento
no número de casos podem causar efeitos adversos para a Companhia, tais como redução da
atividade econômica e restrição de mobilidade que poderiam impactar adversamente o potencial de
consumo da população e a necessidade de redução da atividade produtiva, respectivamente.
O alcance total do impacto da pandemia de COVID-19 sobre os negócios da Companhia e resultados
operacionais depende dos desdobramentos futuros, inclusive a duração e a disseminação da
pandemia, que são incertos e imprevisíveis, especialmente no Brasil, de seu impacto sobre os
mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação, hoje desconhecida, sobre a gravidade
do vírus, de sua disseminação para outras regiões, das ações tomadas para contê-la, entre outras.
No contexto da recessão econômica no Brasil causada pela pandemia de COVID-19, a Companhia
também pode enfrentar dificuldades na obtenção de novos financiamentos de instituições financeiras,
o que pode comprometer e/ou dificultar o cumprimento dos covenants financeiros aos quais está
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sujeita de acordo com seus contratos de financiamento. Se seus negócios não gerarem fluxos de
caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não estiverem disponíveis para a Companhia por
meio de empréstimos através das linhas de crédito ou de outras fontes, a Companhia pode não
conseguir cobrir suas despesas, cumprir suas obrigações com terceiros (inclusive fornecedores),
investir no crescimento do seu negócio, responder aos desafios competitivos ou atender outras
necessidades de liquidez e capital, o que pode prejudicar seus negócios.
Não se tem conhecimento de eventos comparáveis que possam fornecer uma orientação quanto
ao efeito da disseminação da COVID-19 e de uma pandemia global e, como resultado, o impacto
final do surto da COVID-19 é incerto.
Por fim, uma recessão e/ou desaceleração econômica, notadamente no Brasil, incluindo aumento
do desemprego, pode resultar em (i) menor atividade comercial e de consumo; (ii) receio dos
consumidores e (iii) aumento do inadimplemento dos clientes e fornecedores.
A Companhia não pode garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão. E, caso
aconteçam, a Companhia não tem como garantir que será capaz de impedir um impacto negativo em
seus negócios de dimensão igual ou superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-19.
Frente a este cenário, as operações multicanais da Companhia foram inicialmente impactadas,
causando efeitos adversos de redução de vendas de lojas físicas, e consequente redução da
diluição de despesas fixas, aumento das despesas com frete das vendas do e-commerce, e
redução das margens de retorno.
O impacto da pandemia de COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos
neste Prospecto Preliminar e/ou no Formulário de Referência da Companhia. Para mais informações
sobre os impactos da pandemia de COVID-19 nos negócios e resultados da Companhia, ver o item
10.9 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste
Prospecto Preliminar.
Caso a Companhia seja incapaz de introduzir no seu portfólio produtos inovadores,
tecnologicamente avançados e seguindo a tendência do mercado, seu crescimento e
esforços para manter a lucratividade poderão ser afetados adversamente.
O modelo de negócios da Companhia depende de um portfólio amplo e diversificado de produtos, de
modo que, caso a Companhia não seja capaz de prever, identificar e interpretar os gostos e
preferências dos consumidores, para introduzir produtos com tecnologia e design adequados e que
sigam a tendência mundial, bem como que atendam às demandas de seus clientes-varejistas e
consumidores finais, pode ter sua lucratividade afetada adversamente.
Ainda, caso seus fornecedores não tenham disponibilidade suficiente de produtos, ou caso os produtos
não atendam ao seu controle de qualidade, a Companhia pode não ser capaz de lançar novos produtos
no tempo adequado, de modo que seu crescimento pode ser afetado adversamente. O lançamento de
novos produtos pode ainda ser impactado caso a Companhia estime incorretamente a demanda de
mercado ou, ainda, caso seus times de vendas não estejam devidamente treinados.
A indústria de bens de consumo em que a Companhia atua caracteriza-se por um curto ciclo de
vida dos equipamentos, resultante de rápidas mudanças na preferência de consumidores, assim
como na contínua evolução tecnológica dos produtos. Não é possível garantir, que a Companhia
continuará a ter acesso a novas tecnologias, que será capaz de identificar tendências globais, ou
que será bem sucedida na rápida incorporação de novos produtos em seu portfólio.
A introdução de novos produtos pode ser impactada negativamente pela velocidade de aceitação
pelos consumidores e, consequentemente, pela demanda estimada. Adicionalmente, a indústria de
bens de consumo vivencia um processo de convergência digital, caracterizado pela rápida
obsolescência dos produtos. Caso a Companhia não seja capaz de adequar seu portfólio de
produtos de acordo com esse processo, bem como estimar corretamente a demanda por novos
produtos e dispositivos ou a adequação dos mesmos ao desejo e necessidades dos consumidores,
a Companhia pode enfrentar problemas de gerenciamento de estoque, levando ao aumento do
risco de falta ou obsolescência de produtos, ou eventual excesso de estoque e,
consequentemente, impactos negativos em seus resultados.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de identificar quais mudanças de comportamento e
hábitos de consumo dos consumidores são passageiros, possuem uma duração de médio prazo ou
são definitivos, bem como responder introduzindo melhorias e adaptações nos produtos existentes
ou ainda lançando novos produtos, o que poderá afetar adversamente suas vendas.
Se qualquer dos fatores acima ocorrer, a Companhia pode ter seus negócios, resultados
financeiros e operacionais adversamente afetados.
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A eventual alteração de incentivos fiscais pode impactar negativamente o lucro líquido
da Companhia.
O lucro líquido da Companhia nos três últimos exercícios sociais foi significativamente impactado
pelos incentivos fiscais recebidos, tendo sido, estes, responsáveis por 56% (R$253.372 mil), 74%
(R$170.449 mil) e 75% (R$175.611 mil) do lucro líquido contábil em 2020, 2019 e 2018,
respectivamente. Na hipótese de alteração significativa de incentivos fiscais, mediante condenação
por ato de improbidade administrativa, limitação, suspensão ou revogação total ou parcial do
tratamento tributário favorecido, o lucro líquido da Companhia pode ser afetado de forma adversa.
Ademais, a parcela do lucro líquido decorrente de incentivos fiscais é destinada à reserva de
incentivos fiscais e excluído da base de cálculo do dividendo obrigatório, não podendo ser distribuída
aos acionistas da Companhia como dividendos, sob pena de tributação dos valores (IRPJ/CSL), em
razão da inclusão na determinação do lucro real, o que pode frustrar as expectativas dos acionistas
da Companhia. Para mais informações a respeito dos incentivos fiscais usufruídos pela Companhia,
ver o item 7.5 do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341
deste Prospecto Preliminar.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos da Companhia poderão
afetar adversamente os seus negócios.
As políticas e os procedimentos da Companhia para identificar analisar, quantificar, avaliar, monitorar
e gerenciar riscos podem não ser eficazes. Os métodos de gerenciamento de riscos podem não
prever exposições futuras ou não ser suficientes contra riscos desconhecidos ou que poderão ser
significativamente maiores do que aqueles indicados pelas medidas históricas que a Companhia
utiliza. Outros métodos de gerenciamento de riscos que dependem da avaliação de informações
relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não ser precisos,
completos, atualizados ou adequadamente avaliados. As informações em que a Companhia se
baseia ou utiliza em modelos históricos e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que
poderá gerar um efeito adverso relevante sobre os seus negócios. Dessa forma, a falha ou a
ineficácia nos seus controles internos poderá ter um efeito adverso significativo nos seus negócios,
bem como poderá ter um efeito adverso à sua reputação, condições financeiras e resultados
operacionais da Companhia, ou a cotação de mercado das ações de emissão da Companhia.
A Companhia pode não conseguir implementar integralmente as suas estratégias de negócios.
O fortalecimento e a ampliação das marcas da Companhia, bem como o aumento do seu volume de
vendas e desempenho operacional dependem de uma série de fatores, dentre os quais se destacam:
(i) qualidade e inovação dos seus produtos; (ii) atingimento de taxas sustentáveis de crescimento e
rentabilidade no mercado em que a Companhia atua; (iii) consolidação de sua participação no
mercado, bem como expansão da sua cobertura geográfica; (iv) identificação de novas
oportunidades de produtos que respondam às demandas atuais dos consumidores; (v) expansão da
rede de clientes-varejistas e de seus canais de venda; (vi) investimento na eficiência operacional a
partir da plataforma de infraestrutura já instalada; e (vii) expansão da base de clientes, com foco no
aumento da demanda por seus produtos através do fortalecimento do relacionamento com as lojas
de varejo e marketplaces que vendem seus produtos.
Não é possível assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito e por completo.
Se a Companhia não conseguir identificar com sucesso as demandas do mercado, manter e ampliar
seu relacionamento com os clientes-varejistas e marketplaces, se qualquer um dos seus produtos
tiver problemas de qualidade, se seus competidores tiverem propriedade intelectual protegida que os
impeça de oferecer produtos atraentes para os consumidores finais, a Companhia pode ter
dificuldades em fabricar e comercializar produtos atraentes para seus clientes e consumidores. Além
disso, o eventual descumprimento de normas de propriedade intelectual nacionais e/ou internacionais
pode levar a Companhia a multas, abertura de processos judiciais e administrativos e danos à
reputação, bem como a outras penalidades, podendo afetar de modo adverso relevante seus
negócios, imagem e situação financeira.
Adicionalmente, a estratégia de crescimento da Companhia pode demandar uma expansão na
capacidade logística. Caso a Companhia não consiga encontrar locais adequados para estabelecer
novos centros de distribuição, ou serviços de operadores logísticos ao seu processo de controle de
estoques de maneira eficaz, a Companhia pode não conseguir entregar produtos aos seus clientes
em tempo hábil, o que pode ter um efeito negativo nas vendas e na estratégia de crescimento.
Caso a Companhia não seja capaz de implementar satisfatoriamente tais estratégias, poderá haver
um impacto adverso em sua taxa de crescimento e resultados operacionais, resultando em um efeito
adverso na sua operação, situação financeira e resultados operacionais. Não é possível assegurar
que a sua capacidade de gerenciamento de crescimento será bem-sucedida.
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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
Multilaser Industrial S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América
CEP 01452-000, São Paulo - SP
At.: Sr. Ricardo Rosanova Garcia
Tel.: +55 (11) 3198-5877
https://ri.multilaser.com.br/
Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1°, 2°, 3° Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
(parte), 4° e 5° andares
CEP 04551-065, São Paulo - SP
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 4871-4277
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.xpi.com.br
www.itau.com.br
Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12° andar
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 7º andar (parte)
CEP 04538-132, São Paulo - SP
At.: Sr. João Carlos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6177
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investmentbank/public-offers.html

Banco Safra S.A.
Avenida Paulista, 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Tel.: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-deinvestimento/ofertas-publicas.htm
Auditores Independentes
(Auditores Independentes da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 e para o período de três meses findo em
31 de março de 2021 e 2020)
BDO RCS Auditores Independentes SS
Rua Major Quedinho, 90 - Consolação
CEP 01050-030, São Paulo - SP
At.: Sr. Luiz Gustavo Pereira dos Santos
Tel.: +55 (11) 3848-5880
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Consultor Legal
Local dos Coordenadores da Oferta
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) 3147-2821
www.mattosfilho.com.br

Consultor Legal
Local da Companhia
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-906, São Paulo - SP
At.: Srs. Henrique Lang e Guilherme Sampaio Monteiro
Tel.: +55 (11) 3247-8935 / 3247-8462
www.pinheironeto.com.br

Consultor Legal
Internacional dos Coordenadores da Oferta
Davis Polk & Wardwell LLP
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041
CEP 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Maurice Blanco
Tel.: +55 (11) 4871-8400
www.davispolk.com

Consultor Legal
Internacional da Companhia
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455
CEP, 04543-011, São Paulo - SP
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1000
www.stblaw.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
Preliminar a partir da página 167.
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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 Preliminar, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, nas partir das páginas 21 e 99, respectivamente, deste Prospecto Preliminar e na seção “4.
Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página
341 deste Prospecto Preliminar, e nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas,
anexas este Prospecto Preliminar a partir da página 243, para melhor compreensão das atividades
da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

O montante de 172.313.238 (cento e setenta e duas milhões,
trezentas e treze mil, duzentas e trinta e oito) 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 34.462.647 (trinta e quatro milhões,
quatrocentas e sessenta e duas mil, seiscentas e quarenta e
sete) novas Ações, correspondentes a até 20% (vinte por
cento) do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar
as Ações Suplementares), que poderá ser acrescido à Oferta,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente
ofertadas
(sem
considerar
as
Ações
Suplementares), nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da
Instrução CVM 400.

Ações Suplementares

Montante de até 25.846.985 (vinte e cinco milhões, oitocentas
e quarenta e seis mil, novecentas e oitenta e cinco) novas
Ações, correspondentes a até 15% (quinze por cento) do total
de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), que poderá ser acrescido à Oferta, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), nos termos do
artigo 24 da Instrução CVM 400.

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

Antes da realização da Oferta não existiam ações ordinárias de
emissão da Companhia em circulação no mercado. Após a
realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares, estima-se que, aproximadamente,
172.313.238 (cento e setenta e duas milhões, trezentos e treze
mil, duzentos e trinta e oito) ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de aproximadamente 21,00%
(vinte e um por cento) do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares, estima-se que,
aproximadamente, 232.622.870 (duzentos e trinta e duas
milhões, seiscentas e vinte e duas mil, oitocentas e setenta)
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas
de aproximadamente 26,41% (vinte e seis inteiros e quarenta e
um centésimos por cento) do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Para mais informações, veja seção
“Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social”
na página 44 deste Prospecto. Em 22 de junho de 2021, por
meio do Ofício 282/2021-DIE, a B3 deferiu pedido da
Companhia para que seja conferido tratamento excepcional,
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pelo prazo de até 18 (dezoito) meses da data de conclusão da
Oferta, para o percentual mínimo de ações em circulação,
conforme definido no Regulamento do Novo Mercado. Em
contrapartida ao deferimento do pedido, o Ofício 282/2021-DIE
determina que a Companhia deverá divulgar, pelo prazo em
que perdurar tal tratamento, até o dia 31 de julho de cada ano,
relatório com informações ambientais, sociais e de governança
corporativa, tomando por base padrão internacionalmente
aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da
estrutura internacional para relato integrado do International
Integrated Reporting Council (IIRC).
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, mas não a obrigação, 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 Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., XP Investments US, LLC, BofA
Securities, Inc., UBS Securities LLC e Safra Securities, LLC.,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

“Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser
Industrial 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 13 de
janeiro de 2022, em conformidade com os artigos 18 e 29 da
Instrução CVM 400, e disponibilizado nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, na página 74 deste Prospecto Preliminar,
informando o resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

“Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária
de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.”,
a ser disponibilizado na forma do artigo 52 e Anexo IV da
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre à Oferta – Informações Adicionais”, na
página 74 deste Prospecto Preliminar, informando acerca do
início do Prazo de Distribuição.
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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 74 deste Prospecto Preliminar: (i) na
hipótese de ser verificada divergência relevante entre as
informações constantes neste Prospecto e no Prospecto
Definitivo; (ii) que altere substancialmente o risco assumido
pelos Investidores Não Institucionais quando da sua decisão
de investimento; e/ou (iii) seja verificada a revogação,
suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta.
Para mais informações veja a seção “Informações Sobre à
Oferta
–
Suspensão,
Modificação,
Revogação
ou
Cancelamento da Oferta”, na página 68 deste Prospecto
Preliminar.

Aprovações Societárias

A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta
perante a CVM e a efetiva realização da Oferta pela
Companhia, mediante aumento de capital da Companhia,
dentro do limite de capital autorizado previsto em seu Estatuto
Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, bem como seus termos e condições, e a submissão do
pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado, foram
deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 11 de maio de 2021, cuja ata foi
protocolada na JUCESP, e publicada no DOESP e no jornal
“Valor Econômico”, em 14 de maio de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto em
seu Estatuto Social, 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 publicada
no jornal “Valor Econômico” na data de disponibilização do
Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente, bem
como registrada na JUCESP oportunamente.

Atividade de Estabilização

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações 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
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atividades de estabilização, não estando obrigados a realizálas 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 à Oferta –
Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto
Preliminar.
Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 25 de junho de 2021, e a ser
novamente disponibilizado em 2 de julho de 2021, 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 à
Oferta – Informações Adicionais”, a partir página 74 deste
Prospecto Preliminar.

Capital Social

Na data deste Prospecto Preliminar, o capital social da
Companhia é de R$757.039.208,00 (setecentos e cinquenta e
sete milhões, trinta e nove mil, duzentos e oito reais), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 648.225.987
(seiscentas e quarenta e oito milhões, duzentas e vinte e cinco
mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Carta-Convite

Carta disponibilizada pelo Coordenador Líder em 25 de junho
de 2021, 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 Multilaser Industrial S.A.” a ser
celebrado pela Companhia, pelos Coordenadores da Oferta e,
ainda, pela B3, na qualidade de interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia e os Agentes de Colocação Internacional, que
dispõe sobre os termos e as condições aplicáveis aos esforços
de colocação das Ações no exterior.

Contrato de Empréstimo

“Instrumento Particular de Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.”, celebrado
entre o Doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, a Corretora e a Companhia na qualidade de
interveniente anuente.
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Contrato de Estabilização

“Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da
Multilaser Industrial 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 mesma data de
início de negociação das Ações na B3.

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.

Comunicado ao Mercado

“Comunicado ao Mercado Referente à Modificação da Oferta,
do Cronograma e Abertura de Prazo para Desistência da
Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações de Emissão
da Multilaser Industrial S.A.”

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, a XP, o Bank of America, o UBS BB e o
Banco Safra considerados em conjunto.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações Sobre à Oferta – Cronograma
Estimado da Oferta”, na página 53 deste Prospecto Preliminar.

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(s) respectiva(s) data(s) de
exercício da Opção de Ações Suplementares.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados para:
(i) à liquidação ou amortização, conforme o caso, de dívidas em
aberto da Companhia; (ii) reforço de caixa para crescimento e outros
propósitos corporativos; e (iii) potenciais aquisições de empresas
(M&As). Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos”, na página 107 deste Prospecto Preliminar.

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 à
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Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações”, na página 72
deste Prospecto Preliminar e na seção “18 Valores Mobiliários” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a
partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
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 eventuais custos incorridos 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”, a partir da página 103 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço em Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da
Valor Inferior à Faixa Indicativa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de
eficácia indicadas neste Prospecto Preliminar, 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 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de
Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.
Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa
deste Prospecto Preliminar. Estima-se que o preço de
subscrição, por Ação estará situado entre R$10,80 (dez reais e
oitenta centavos) e R$13,00 (treze reais), podendo, no entanto,
o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, a qual é meramente indicativa.

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 21 e 99 deste
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Prospecto Preliminar, respectivamente, bem como os Fatores
de Risco descritos no item “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da
página 341 deste Prospecto Preliminar, 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 pelo Preço por Ação, 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 Companhia como
emissora de valores mobiliários sob a categoria “A” e o registro
da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de Colocação e o
Contrato de Colocação Internacional e cumpridas as condições
neles previstas, e disponibilizado o Anúncio de Início e o
Prospecto Definitivo.
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, liquidará, na Data de Liquidação, 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,
multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da Garantia Firme de
Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por
suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, tenham
interesse em revender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de revenda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das
atividades de estabilização previstas na seção “Informações
Sobre à Oferta – Estabilização de Preço das Ações”, na página
70 deste Prospecto Preliminar, não estarão sujeitas a tais
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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 àqueles relacionados às
Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341
deste Prospecto Preliminar, 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.

Instituições Consorciadas

Instituições financeiras consorciadas autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3,
convidadas pelo Coordenador Líder, em nome da Companhia,
para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente
junto a Investidores Não Institucionais.

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 Estrangeiros

(i) consideradas investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos
Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do
Securities Act, editada pela SEC; e (ii) nos demais países, que
não os Estados Unidos e o Brasil, investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país
(non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela
SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os
casos (i) e (ii), em operações isentas de registro nos Estados
Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos
de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados
Unidos sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais
investidores estrangeiros invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo
CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução
4.373, da Resolução CVM 13, ou da Lei 4.131, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de
distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive
perante a SEC.
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Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3, que sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da Resolução CVM 30,
em qualquer caso, cujas intenções específicas ou globais de
investimento excedam R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 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,
carteiras administradas discricionárias, 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, inexistindo para estes valores mínimo ou máximo
de investimento, assim como os Investidores Estrangeiros.

Investidores Não Institucionais

Investidores de Varejo e Investidores Private, considerados em
conjunto.

Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 que sejam considerados
investidores qualificados, nos termos da Resolução CVM 30, 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 ou durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em
qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de
Reserva Private.

Investidores Private Lock-up

Investidores Private que optarem por se comprometer a não
dispor das Ações que subscreverem por um período de 60
(sessenta) dias.

Investidores Private Sem
Lock-up

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

Alocação Private Lock-up

O montante de, no mínimo 0,8% (oito décimos por cento) da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) a ser destinado
à colocação pública para Investidores 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 Resolução CVM 30
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 ou durante o Período
de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso
aplicável, junto a uma única Instituição Consorciada,
observados, para esses investidores, em qualquer hipótese, os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva de Varejo.
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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
(quarenta e cinco) dias.

Investidores de Varejo Sem
Lock-up

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

Alocação Varejo Lock-up

O montante de no mínimo 8% (oito por cento) da quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) a ser destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo Lock-up.

Lock-up Private

Compromisso dos Investidores Private Lock-up de não
disporem das Ações que subscreverem por um período de 60
(sessenta) dias.

Lock-up Varejo

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

Negociação na B3

As Ações passarão a ser negociadas na B3 a partir do 1º
(primeiro) dia útil subsequente à disponibilização do Anúncio
de Início sob o código “MLAS3”.

Oferta

A oferta pública de distribuição primária de, inicialmente,
172.313.238 (cento e setenta e duas milhões, trezentas e treze
mil, duzentas e trinta e oito) novas Ações.

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 57 deste Prospecto Preliminar.

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. Desde que haja demanda, a Oferta Não
Institucional será destinada aos Investidores Não Institucionais
observado o montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a
exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
o montante de, no máximo, 30% (trinta por cento) da quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), realizada pelas
Instituições Participantes da Oferta. Para mais informações veja
a seção “Informações Sobre à Oferta – Oferta Não Institucional”,
a partir da página 56 deste Prospecto Preliminar.

Offering Memoranda

O Preliminary Offering Memorandum e o Final Offering
Memorandum, conforme definidos no Contrato de Colocação
Internacional, considerados em conjunto.
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Oferta Private Lock-up

Alocação Private Lock-up sendo certo que, caso haja demanda:
(i) de até 0,8% (oito décimos por cento) da quantidade total de
Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e
terão alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% (oito décimos por
cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares),
a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a
Oferta Private Sem Lock-up tenha sido atendido, nos termos
deste Prospecto Preliminar, será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta Private Sem Lock-up

O montante de no mínimo 0,2% (dois décimos por cento) da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será
destinado à colocação pública para os Investidores Private
Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda: (i) de até
0,2% (dois décimos por cento) da quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão
alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% (dois décimos por
cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada
(considerando
as
Ações
Adicionais
e
as
Ações
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta Private Lock-up tenha sido atendido,
nos termos deste Prospecto Preliminar, será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá
haver rateio.

Oferta Private

Oferta Private Lock-up e Oferta Private Sem Lock-up,
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) da quantidade total de 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) da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando
as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação,
desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta Private
Sem Lock-up 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.
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Oferta de Varejo Sem Lock-up

O montante de no mínimo 2% (dois por cento) da quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à
colocação pública para os Investidores de Varejo Sem Lockup, sendo certo que caso haja demanda: (i) de até 2% (dois
por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada
e
as
Ações
(considerando
as
Ações
Adicionais
Suplementares), tais pedidos serão atendidos e terão alocação
garantida; e (ii) superior a 2% (dois por cento) da quantidade
total de 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 Preliminar,
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 Lock-up,
consideradas em conjunto.

Pedido de Reserva ou Pedidos
de Reserva

Formulário específico celebrado, em caráter irrevogável e
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 Desistência para
Investidores Não Institucionais

Período compreendido entre 15 de julho de 2021, inclusive, e
21 de julho de 2021, inclusive.

Período de Reserva

Período compreendido entre 2 de julho de 2021, inclusive, e 19
de julho de 2021, inclusive.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 2 de julho de 2021, inclusive, e 6
de julho de 2021, 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.

Período de Lock-up Private

Período de 60 (sessenta) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início.

Período de Lock-up Varejo

Período de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início.
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Pessoas Vinculadas

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

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, dos Coordenadores da
Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, que em
nenhuma hipótese poderão ser consideradas no plano de
distribuição para alocação de Investidores Não Institucionais, com
clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica da Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a adequação do
investimento ao perfil de risco de seus clientes, em conformidade
com a Resolução CVM 30; (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.
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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 21 de julho de 2021, nos termos do artigo 52 e 54-A
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 21 de janeiro de 2022, em
conformidade com os artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400.

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 a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) do total das Ações do total de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55
da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda
superior 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 no
âmbito da Oferta Institucional e Oferta Private junto aos
Investidores Institucionais e Investidores da Oferta Private que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as ordens ou intenções de
investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, poderá impactar
adversamente a 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”, a partir da página 102 deste Prospecto Preliminar.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo
48 da Instrução CVM 400: (i) para proteção (hedge) em operações
com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo
operações de total return swap), desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas; 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 Multilaser Industrial
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 Multilaser
Industrial 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
Institucionais, considerandos em conjunto.

Rateio Private Lock-up

Caso a demanda por Ações da Oferta Private Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Lock-up:
(a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinadas
à Oferta Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da Oferta
Private Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta Private Lock-up, poderá, a exclusivo
critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser
realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
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os

Investidores

Rateio Private Sem Lock-up

Caso a demanda por Ações da Oferta Private Sem Lock-up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores
Private Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações destinadas à Oferta Private Sem Lock-up, não
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos
de Reserva realizados por Investidores Private Sem Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes da Oferta Private Sem
Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos Investidores
Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de Ações
destinadas à Oferta Private Lock-up, poderá, a exclusivo critério
da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser realizado
rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Private

Rateio Private Lock-up e Rateio Private Sem Lock-up,
considerados em conjunto.

Rateio Varejo Lock-up

Caso a demanda por 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 Lockup; ou (b) exceda o montante mínimo de Ações destinadas à
Oferta de Varejo Lock-up, poderá, a exclusivo critério da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio
proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Rateio Varejo Sem Lock-up

Caso a demanda total por Ações da Oferta de Varejo Sem
Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior
ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lockup, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da Oferta de
Varejo Sem Lock-up, se houver, poderão destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo
de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, poderá, a
exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, ser 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 14
de maio de 2021, estando a presente Oferta sujeita a prévia
aprovação e registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados
na seção “Informações Sobre à Oferta – Informações
Adicionais”, na página 74 deste Prospecto Preliminar.
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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 e cada um de seus Administradores, se
comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, a celebrar Instrumentos de Lock-up,
por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato
de Colocação e no Contrato de Colocação Internacional,
concordarão em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda,
empenhar, emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção
de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma
onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo Período 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.
As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de
transferências das Ações: (i) decorrentes da venda de Ações
decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional (incluindo Ações Suplementares); (ii)
decorrentes de doações, desde que anteriormente a referida
doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar
sujeito pelos termos dos Instrumentos de Lock-up e confirme
estar de acordo com seus termos; (iii) para qualquer Afiliadas da
Companhia, conforme definido no Prospecto Preliminar, desde
que o beneficiário da transferência confirme estar de acordo com
os termos aqui estabelecidos; (iv) ao empréstimo a qualquer dos
Coordenadores da Oferta ou a entidade indicada por tais
Coordenadores da Oferta para fins de estabilização das Ações;
e (v) decorrentes de operações em mercado, desde que em tais
operações não precisem ser reportadas, nos termos do Contrato
de Colocação e/ou do Contrato de Colocação Internacional.
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 no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 102 deste Prospecto Preliminar.
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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 Multilaser Industrial 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 (três
mil reais) e o valor máximo de pedido de investimento de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais), aplicável aos
Investidores de Varejo.

Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva Private

O valor mínimo de pedido de investimento, que deverá ser
sempre superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00
(dez milhões de reais), aplicável aos Investidores 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 Private,
considerados em conjunto.

Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up

Quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia, quaisquer
opções ou certificados (warrants) ou quaisquer valores mobiliários
conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de
emissão da Companhia ou que representem o direito de receber
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou
qualquer participação no capital social da Companhia, seja direta
ou indiretamente (incluindo, mas não se limitando, quaisquer
ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia ou
outros valores mobiliários que possam ser atribuídos, de
titularidade direta ou indireta pela Companhia e os
Administradores, nos termos e de acordo com as regras e
regulamentação da SEC, da CVM ou qualquer lei ou regulamento
aplicável), bem como valores mobiliários que possam ser emitidos
mediante o exercício de uma opção ou certificado relativo às
ações ordinárias de emissão da Companhia.

Valor Total da Oferta

R$2.050.527.532,20 (dois bilhões, cinquenta milhões,
quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e
vinte centavos), considerando o Preço por Ação (sem
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e as
Ações Suplementares).
R$2.768.212.153,00 (dois bilhões, setecentos e sessenta e oito
milhões, duzentos e doze mil, cento e cinquenta e três reais),
considerando o Preço por Ação (considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares).
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto Preliminar, o capital social da Companhia de R$757.039.208,00
(setecentos e cinquenta e sete milhões, trinta e nove mil, duzentos e oito reais), totalmente
subscrito e integralizado, representado por 648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões,
duzentas e vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames.
Nos termos do Estatuto Social, a Companhia fica autorizada a aumentar o capital social mediante
deliberação do Conselho de Administração e independente de reforma estatutária, até o limite de
1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete milhões, vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete)
ações ordinárias, excluídas as ações já emitidas, por deliberação do Conselho de Administração,
que fixará o preço e a quantidade de Ações a serem emitidas, bem como demais condições de
subscrição dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto Preliminar 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:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)

Após à Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)(2)(3)

Ordinárias .............................

648.225.987

757.039.208,00

820.539.225

2.807.566.740,20

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

648.225.987

757.039.208,00

820.539.225

2.807.566.740,20

(1)
(2)
(3)

Considerando o Desdobramento de Ações.
Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)

Após à Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)(2)(3)

Ordinárias .............................

648.225.987

757.039.208,00

855.001.872

3.217.672.239,50

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

648.225.987

757.039.208,00

855.001.872

3.217.672.239,50

(1)
(2)
(3)

Considerando o Desdobramento de Ações.
Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões, despesas e tributos da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)

Após à Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)(2)(3)

Ordinárias .............................

648.225.987

757.039.208,00

846.386.210

3.115.145.861,70

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

648.225.987

757.039.208,00

846.386.210

3.115.145.861,70

(1)
(2)
(3)

Considerando o Desdobramento de Ações.
Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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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Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Espécie

Antes da Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)

Após à Oferta
Quantidade(1)
Valor(R$)(2)(3)

Ordinárias .............................

648.225.987

757.039.208,00

880.848.857

3.525.251.361,00

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

648.225.987

757.039.208,00

880.848.857

3.525.251.361,00

(1)
(2)
(3)

Considerando o Desdobramento de Ações.
Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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% (cinco por
cento) ou mais de Ações, pelos membros Administração, na data deste Prospecto Preliminar e a
previsão para após a conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%

Alexandre Ostrowiecki ...............
Dragon Gem LLC .......................
Edward James Feder .................
André Poroger............................
Eder da Silva Grande .................
Ações em Tesouraria .................
Outros ........................................
Total ..........................................
(1)

324.417.660
231.053.671
50.684.790
31.380.620
1.691.869
8.997.377
–
648.225.987

50,05
35,64
7,82
4,84
0,26
1,39
–
100,00

Composição Após à Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
324.417.660
39,54
231.053.671
28,16
50.684.790
6,18
31.380.620
3,82
1.691.869
0,21
8.997.377
1,10
172.313.238
21,00
820.539.225

100,00

Considerando o Desdobramento de Ações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e sem considerar a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%

Alexandre Ostrowiecki ...............
Dragon Gem LLC .......................
Edward James Feder .................
André Poroger............................
Eder da Silva Grande .................
Ações em Tesouraria .................
Outros ........................................
Total ..........................................
(1)

324.417.660
231.053.671
50.684.790
31.380.620
1.691.869
8.997.377
–
648.225.987

50,05
35,64
7,82
4,84
0,26
1,39
–
100,00

Considerando o Desdobramento de Ações.
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Composição Após à Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
324.417.660
37,94
231.053.671
27,02
50.684.790
5,93
31.380.620
3,67
1.691.869
0,20
8.997.377
1,05
206.775.885
24,18
855.001.872
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação
integral das Ações Adicionais e considerando a colocação integral das Ações Suplementares:
Acionistas

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%

Alexandre Ostrowiecki ...............
Dragon Gem LLC .......................
Edward James Feder .................
André Poroger............................
Eder da Silva Grande .................
Ações em Tesouraria .................
Outros ........................................
Total ..........................................
(1)

324.417.660
231.053.671
50.684.790
31.380.620
1.691.869
8.997.377
–
648.225.987

50,05
35,64
7,82
4,84
0,26
1,39
–
100,00

Composição Após à Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
324.417.660
38,33
231.053.671
27,30
50.684.790
5,99
31.380.620
3,71
1.691.869
0,20
8.997.377
1,06
198.160.223
23,41
846.386.210
100,00

Considerando o Desdobramento de Ações.

Na hipótese de colocação total das Ações inicialmente ofertadas, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Acionistas
Alexandre Ostrowiecki ...............
Dragon Gem LLC .......................
Edward James Feder .................
André Poroger............................
Eder da Silva Grande .................
Ações em Tesouraria .................
Outros ........................................
Total ..........................................
(1)

Composição Atual(1)
Ações Ordinárias
%
324.417.660
50,05
231.053.671
35,64
50.684.790
7,82
31.380.620
4,84
1.691.869
0,26
8.997.377
1,39
–
–
648.225.987
100,00

Composição Após à Oferta(1)
Ações Ordinárias
%
324.417.660
36,83%
231.053.671
26,23%
50.684.790
5,75%
31.380.620
3,56%
1.691.869
0,19%
8.997.377
1,02%
232.622.870
26,41%
880.848.857
100,0%

Considerando o Desdobramento de Ações.

Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 172.313.238 (cento e setenta e
duas milhões, trezentas e treze mil, duzentas e trinta e oito) novas Ações a serem emitidas pela
Companhia, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, com o Ofício-Circular CVM/SRE, com o Código ANBIMA, expedido pela
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.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação
Internacional: (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados
(qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos
na Rule 144A do Securities Act, editada pela SEC; e (ii) nos demais países, que não os Estados
Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos
termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação
aplicável no país de domicílio de cada investidor;, em ambos os casos (i) e (ii) em operações
isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o Securities Act e aos regulamentos
editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e
estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários, desde que tais investidores
estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos termos da Resolução 4.373, da
Resolução CVM 13, ou da Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de
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registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Exceto pelo registro da Oferta a ser concedido pela CVM para a realização da Oferta no Brasil, em
conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e nem
realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons,
conforme definido no Regulation S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do
Anúncio de Início, a quantidade total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Suplementares) 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 (sem
considerar as Ações Suplementares), ou seja, em até 34.462.647 (trinta e quatro milhões,
quatrocentas e sessenta e duas mil, seiscentas e quarenta e sete) novas, 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 (sem considerar
as Ações Adicionais), ou seja, em até 25.846.985 (vinte e cinco milhões, oitocentas e quarenta e
seis mil, novecentas e oitenta e cinco) novas Ações, 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, mas não a obrigação, 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.
Aprovações Societárias
A aprovação do protocolo do pedido de registro da Oferta perante a CVM e a efetiva realização da
Oferta pela Companhia, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, e a submissão do pedido de
adesão da Companhia ao Novo Mercado, foram deliberadas em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada 11 de maio de 2021, cuja ata foi protocolada na JUCESP, e publicada no
DOESP e no jornal “Valor Econômico”, em 14 de maio de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado previsto em seu Estatuto Social, 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 publicada no jornal “Valor Econômico”
na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente, bem como
registrada na JUCESP oportunamente.
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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 Preliminar, 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
2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá
desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito neste Prospecto Preliminar.
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.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada (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) da quantidade total
de Ações inicialmente ofertada (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 realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas. A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no Procedimento de
Bookbuilding, poderá impactar adversamente 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 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 102 deste Prospecto Preliminar.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo
55 da Instrução CVM 400.
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.
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Reserva de Capital
O equivalente a 50% (cinquenta por cento) do Preço por Ação de R$11,90 (onze reais e noventa
centavos) (que é o preço médio da Faixa Indicativa) será destinado à conta de capital social da
Companhia, e os 50% (cinquenta por cento) remanescentes serão destinados à reserva de capital
da Companhia.
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 172.313.238 (cento e setenta e duas milhões, trezentas e
treze mil, duzentas e trinta e oito) Ações, representativas de, aproximadamente, 21,00% (vinte e
um por cento) 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 206.775.885 (duzentas e seis milhões,
setecentas e setenta e cinco mil, oitocentas e oitenta a cinco) Ações, representativas de,
aproximadamente, 24,18% (vinte e quatro inteiros e dezoito centésimos por cento) 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 198.160.223 (cento e noventa e oito
milhões, cento e sessenta mil, duzentas e vinte e três) Ações, representativas de,
aproximadamente, 23,41% (vinte e três inteiros e quarenta e um centésimos por cento) 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 232.622.870 (duzentas e trinta e duas milhões, seiscentas e vinte e
duas mil, oitocentas e setenta) Ações, representativas de, aproximadamente, 26,41% (vinte e seis inteiros e
quarenta e um centésimos por cento) 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”, na página 44 deste Prospecto Preliminar.
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:
Preço por
Ação(1)
(R$)

Quantidade

Oferta .............................

172.313.238

11,90

2.050.527.532,20

73.818.991,16

1.976.708.541,04

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

172.313.238

11,90

2.050.527.532,20

73.818.991,16

1.976.708.541,04

(1)
(2)

Montante
(R$)

Comissões
(R$)

Recursos
Líquidos(2)
(R$)

Ofertante

Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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.
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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

Oferta .............................
Total ...............................

206.775.885
206.775.885

(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

11,90
11,90

2.460.633.031,50
2.460.633.031,50

Comissões
(R$)
88.582.789,13
88.582.789,13

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
2.372.050.242,37
2.372.050.242,37

Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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

Oferta .............................
Total ...............................

198.160.223
198.160.223

(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

11,90
11,90

2.358.106.653,70
2.358.106.653,70

Comissões
(R$)
84.891.839,53
84.891.839,53

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
2.273.214.814,17
2.273.214.814,17

Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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

Oferta .............................
Total ...............................

232.622.870
232.622.870

(1)
(2)

Preço por
Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

11,90
11,90

2.768.212.153,00
2.768.212.153,00

Comissões
(R$)
99.655.637,51
99.655.637,51

Recursos
Líquidos(2)
(R$)
2.668.556.515,49
2.668.556.515,49

Com base no Preço por Ação de R$11,90, 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.
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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 também
serão pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia.
Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta, assumindo a colocação da totalidade das
Ações inicialmente ofertadas, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................
Comissão de Colocação(2) ......................
Comissão de Garantia Firme(2) ...............
Remuneração de Incentivo(3) ..................
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(4) ..................
Outras despesas da Oferta(5)(6) ...............
Total de Despesas(7)..............................
Total de Comissões e Despesas .........
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Valor(1)
(R$)
8.612.215,64
25.836.646,91
8.612.215,64
30.757.912,98
73.818.991,16
7.884.374,82
634.628,72
1.330.000,00
86.265,69
784.864,12
3.840.204,00
515.000,00
15.075.337,35
88.894.328,51

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)
0,420%
1,260%
0,420%
1,50%
3,60%
0,38%
0,03%
0,06%
0,00%
0,04%
0,19%
0,03%
0,74%
4,34%

Valor por
Ação
(R$)
0,05
0,15
0,05
0,18
0,43
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,09
0,52

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)
0,42%
1,26%
0,42%
1,50%
3,60%
0,38%
0,03%
0,06%
0,00%
0,04%
0,19%
0,03%
0,74%
4,34%

Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissões de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que constituem parte da
remuneração base a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 20%, 60% e 20% da remuneração base,
equivalente a 2,10% sobre o produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e subjetiva, de
aferição discricionária pela Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades, buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é equivalente a 1,50% sobre
o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
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 considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando a colocação
integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:

Custos
Comissão de Coordenação(2) ..................
Comissão de Colocação(2) ......................
Comissão de Garantia Firme(2) ...............
Remuneração de Incentivo(3) ..................
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(4) ..................
Outras despesas da Oferta(5)(6) ...............
Total de Despesas(7)..............................
Total de Comissões e Despesas .........
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Valor(1)
(R$)
13.564.239,51
34.233.556,97
10.334.658,73
41.523.182,30
99.655.637,51
10.643.905,94
634.628,72
1.330.000,00
105.157,00
1.036.053,73
3.840.204,00
515.000,00
18.104.949,39
117.760.586,90

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(6)
0,49%
1,24%
0,37%
1,50%
3,60%
0,38%
0,02%
0,05%
0,00%
0,04%
0,14%
0,02%
0,65%
4,25%

Valor por
Ação
(R$)
0,06
0,15
0,04
0,18
0,43
0,05
0,00
0,01
0,00
0,00
0,02
0,00
0,08
0,51

% em Relação
ao Preço
por Ação(1)
0,49%
1,24%
0,37%
1,50%
3,60%
0,38%
0,02%
0,05%
0,00%
0,04%
0,14%
0,02%
0,65%
4,25%

Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Comissões de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que constituem parte da
remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 23,4%, 59% e 17,6% da remuneração base,
equivalente a 2,10% sobre o produto entre (a) a quantidade total de Ações colocadas; e (b) o Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem objetiva e subjetiva, de
aferição discricionária pela Companhia, tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades, buscando o melhor resultado para os ofertantes. A Comissão de Incentivo é equivalente a 1,50% sobre
o produto resultante da multiplicação entre: (i) a quantidade total de Ações colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
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.
Considerando a colocação integral 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), ou aos Agentes de Colocação Internacional, 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.

14 de maio de 2021

2

Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas).
Disponibilização do Prospecto Preliminar.
Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow).
Início do Procedimento de Bookbuilding.

25 de junho de 2021

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.

2 de julho de 2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas.

6 de julho de 2021

5

Divulgação do Comunicado ao Mercado

12 de julho de 2021

6

Nova Divulgação do Prospecto Preliminar
Início do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais
Nova Divulgação do Comunicado ao Mercado

15 de julho de 2021

7

Encerramento do Período de Reserva.

19 de julho de 2021

8

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

20 de julho de 2021

9

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

21 de julho de 2021

10

Início de negociação das Ações na B3.
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares.

22 de julho de 2021

11

Data de Liquidação.

23 de julho de 2021

12

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

20 de agosto de 2021

13

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares.

24 de agosto de 2021

14

Data de Encerramento do Lock-up Varejo.

4 de setembro de 2021

15

Data de Encerramento do Lock-up Private.

19 de setembro de 2021

16

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento.
(1)

21 de janeiro de 2022

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 pagamento do valor informado pela
Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva e serão formalizadas,
nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de
registro da B3, sendo, portanto, dispensado a apresentação do boletim de subscrição, após o início
do Prazo de Distribuição, nos termos da Resolução CVM 27.
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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 à Oferta – Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre à Oferta – Inadequação da Oferta”, nas páginas 57, 68 e 74 deste
Prospecto Preliminar, respectivamente.
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 à
Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 69 deste Prospecto
Preliminar.
A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores
(roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que este Prospecto
Preliminar for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
As Instituições Consorciadas serão convidadas pelo Coordenador Líder, em nome da Companhia,
para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais.
Regime de Distribuição
A colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais e Ações Suplementares) objeto da
Oferta será realizada em conformidade com o Contrato de Colocação, e os esforços de colocação
das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos
termos do Contrato de Colocação Internacional.
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; (v) a celebração do Contrato de Colocação e do
Contrato de Colocação Internacional, e o cumprimento das condições neles previstas; (vi) o
deferimento do pedido de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM; (vii) a concessão do registro da Oferta pela CVM; (viii) a disponibilização
do Anúncio de Início; e (ix) 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 na Instrução CVM 400 e observado o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado e as disposições deste Prospecto Preliminar. 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 à
Oferta – Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto Preliminar, a partir da
disponibilização do Anúncio de Início.
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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
quantidade total de 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 eventuais custos
incorridos 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 quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) no
âmbito da Oferta”, na página 103 deste Prospecto Preliminar.
Plano de 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, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional com clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, dos Coordenadores da Oferta
e dos Agentes de Colocação Internacional, que em nenhuma hipótese poderão ser consideradas
no plano de distribuição para alocação de Investidores Não Institucionais, observado que os
Coordenadores da Oferta assegurarão: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, em conformidade com a Resolução CVM 30; (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.
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Para os fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução CVM 505, serão consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores
que sejam: (i) controladores e/ou administradores da Companhia e/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 e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) empregados, funcionários, operadores e
demais prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que
prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (v) demais
profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade
de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação
Internacional ou por pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na estruturação
da Oferta; (vii) cônjuge ou companheiro, ascendentes, filhos menores ou colaterais até 2º
(segundo) grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (viii) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos
discricionariamente por terceiros que não sejam pessoas vinculadas.
A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo
55 da Instrução CVM 400.
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 105 deste Prospecto Preliminar.
Procedimento de Distribuição da Oferta
Observadas as condições precedentes descritas na seção “Regime de Distribuição”, na página 54
deste Prospecto Preliminar, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública
das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas não considerando as Ações Suplementares),
por meio de 2 (duas) ofertas distintas, quais sejam: (i) Oferta Não Institucional; e (ii) Oferta
Institucional, conforme descritas a seguir.
i.

Oferta Não Institucional:

Desde que haja demanda, a Oferta Não Institucional será destinada aos Investidores Não
Institucionais observado o montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a exclusivo critério da
Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30% (trinta por cento) da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores Private, por meio da qual os investidores terão seus Pedidos de
Reserva atendidos de maneira prioritária em relação aos Investidores Private Sem Lock-up,
desde que optem por se comprometer com o Lock-up Private;
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(b) uma oferta aos Investidores Private que não se comprometerem, em seus respectivos Pedidos
de Reserva, a não dispor das Ações que subscreverem durante o período do Lock-up 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 Lock-up,
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 Investidores Institucionais, e será realizada
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes de Colocação Internacional.
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, sendo que, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada e
poderão realizar Pedido de Reserva, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas condições descritas abaixo.
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 (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), 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 (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares).
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a
exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30%
(trinta por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado, prioritariamente, à colocação pública para
Investidores Não Institucionais que venham a realizar Pedido de Reserva de acordo com as
condições previstas neste Prospecto Preliminar, observado que:
I.

o montante de no mínimo 1% (um por cento) da quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à
colocação pública para Investidores Private, sendo certo que:

57

(a) o montante de no mínimo 0,8% (oito décimos por cento) da quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será
destinado à colocação pública para Investidores Private Lock-up sendo certo que, caso haja
demanda: (i) de até 0,8% (oito décimos por cento) da quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 0,8% (oito décimos por cento) da
quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta Private
Sem Lock-up 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 Private Lock-up, poderá haver a realocação das Ações
remanescentes da Oferta Private Lock-up para a Oferta de Varejo Lock-up; e
(b) o montante de no mínimo 0,2% (dois décimos por cento) da quantidade total de Ações
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será
destinado à colocação pública para os Investidores Private Sem Lock-up, sendo certo que,
caso haja demanda: (i) de até 0,2% (dois décimos por cento) da quantidade total da Ações
inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), tais
pedidos serão atendidos e terão alocação garantida; e (ii) superior a 0,2% (dois décimos
por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta 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. o montante de no mínimo 10% (dez por cento) da quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo, sendo certo que:
(a) o montante de, no mínimo 8% (oito por cento) da quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo Lock-up, sendo certo que caso haja
demanda: (i) de até 8% (oito por cento) da quantidade total de 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) da quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a Oferta
Private Sem Lock-up 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; e
(b) o montante de, no mínimo 2% (dois por cento) da quantidade total de Ações inicialmente
ofertada (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à
colocação pública para os Investidores de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que caso haja
demanda: (i) de até 2% (dois por cento) da quantidade total de 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) da quantidade
total de 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.
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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 Preliminar e do
Formulário de Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “ Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, nas páginas 21 e 99 deste Prospecto Preliminar, 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 – Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores Private a participação na Oferta
Private mediante preenchimento de Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva Private por Investidor Private.
Os Investidores 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 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 Private 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 Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta Private Lockup, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lockup Private, sob pena de serem considerados Investidores Private Sem Lock-up e não
participarem da Alocação Private Lock-up;
(c) os Investidores Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta Private, mas
não possuem interesse em participar do Lock-up Private, deverão, necessariamente, indicar no
Pedido de Reserva que desejam ser considerados Investidores Private Sem Lock-up;
(d) os Investidores 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 Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado;
(e) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor;
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(f) os Investidores Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva,
sendo que os Investidores 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 Private que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores 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 a demanda total por Ações da Oferta Private Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Private Lock-up: (i) seja igual ou inferior ao montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos
todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Lock-up, de modo que as
Ações remanescentes da Oferta Private Lock-up, se houver, poderão ser destinadas aos
Investidores Institucionais; ou (ii) exceda o montante mínimo de Ações destinadas à Oferta
Private Lock-up, poderá, a exclusivo critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta,
ser realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Private Lock-up, os
valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos 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 a demanda total por Ações da Oferta Private Sem Lock-up objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Private Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações destinadas à Oferta Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Sem
Lock-up, de modo que as Ações remanescentes da Oferta Private Sem Lock-up, se houver,
poderão ser destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta Private Sem Lock-up, poderá, a exclusivo critério da Companhia e
dos Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio
Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos 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 às 16h00 do 1º (primeiro) dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Início, serão informados a cada Investidor Private pela Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou,
na sua ausência, por telefone ou correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de
Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em decorrência do Rateio 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 às 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor 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 Private;
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(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 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: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Private ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º,
da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM
400; e/ou (iii) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o
Investidor 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 às 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até às 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 Private está ciente de
que os termos da Oferta foram alterados e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor 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 Private deverá
efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor 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 de eventuais custos incorridos 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 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 Private o cancelamento
da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de comunicado ao
mercado. Caso o Investidor 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 de eventuais custos incorridos 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 Private. Os Investidores Private que indicarem em seu Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Private e subscreverem Ações no âmbito da Oferta Private Lock-up não
poderão, pelo Período de Lock-up Private, 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 Private Lock-up, cada Investidor 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 Período de Lock-up Private.
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Não obstante o Lock-up Private, as Ações subscritas no âmbito da Oferta Private Lock-up poderão
ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da
B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações subscritas no âmbito
da Oferta Private Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia,
nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up 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 Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se comprometerem a observar
o Lock-up 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
105 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 1º e 2º, da
Resolução CVM 27, o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor Private
aceitará participar da Oferta Private, bem como subscrever e liquidar as Ações que vierem a ser a
ele alocadas. Dessa forma, a subscrição das Ações pelos Investidores Private será formalizada por
meio do Pedido de Reserva e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição.
Procedimento da Oferta Não Institucional – 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.
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, conforme o
caso, 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 Lock-up 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 Lock-up;
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(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;
(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;
(h) caso a demanda por Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up: (i) 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 Lock-up; ou (ii) exceda o montante mínimo de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, poderá, a exclusivo critério da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos
de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Varejo
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros, ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos 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 a demanda por Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up: (a) seja igual ou inferior ao montante
mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de
modo que as Ações remanescentes da Oferta de Varejo Sem Lock-up, se houver, poderão
destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o montante mínimo de Ações da
Oferta de Varejo Sem Lock-up, poderá, a exclusivo critério da Companhia e dos
Coordenadores da Oferta, ser realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos
de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio
Investidores de Varejo Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos
incorridos 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 às 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 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;
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(k) até às 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;
(m) caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo
4º, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução
CVM 400; e/ou (iii) 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 às 12h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até às 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 de eventuais custos incorridos 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 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 de eventuais custos incorridos 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 de Varejo Lock-up, não
poderão, pelo Período de Lock-up Varejo, 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 de Varejo, 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
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exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Período de Lock-up Varejo.
Não obstante o Lock-up Varejo, as Ações subscritas no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as
Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações subscritas no
âmbito da Oferta de Varejo Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da
garantia, nos termos dos normativos da B3.
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 Private e os Investidores
de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e dos artigos 1º e 2º da
Resolução CVM 27, o Pedido de Reserva será o documento por meio do qual o Investidor de
Varejo aceitará participar da Oferta, subscrever e liquidar as Ações que vierem a ser a ele
alocadas. Dessa forma, a subscrição das Ações pelos Investidores de Varejo será formalizada por
meio do Pedido de Reserva e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a
apresentação de boletim de subscrição.
Procedimento da Oferta Institucional
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos acima descritos, as Ações
remanescentes, inclusive as que não forem colocadas no âmbito da Oferta Não Institucional, serão
destinadas à colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta
e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores
Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de investimento, tendo
assumido cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos
acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding, 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 a quantidade total de Ações remanescentes após o atendimento dos
Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento
de suas respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da
Companhia, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, levando
em consideração o disposto no Plano de Distribuição, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 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;
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(b) até às 16h00 do 1º (primeiro) dia útil imediatamente subsequente à data de disponibilização do
Anúncio de Início, os Investidores Institucionais serão informados, por meio de seu respectivo
endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone ou correspondência, sobre a Data de
Liquidação, a quantidade de Ações alocada e o valor do respectivo investimento. A entrega
das Ações alocadas deverá ser realizada na Data de Liquidação, mediante pagamento, em
moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante
do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação; e
(c) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso 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 (b) acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos 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.
A subscrição das Ações por Investidores Institucionais será formalizada, nos termos do parágrafo
2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo,
portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e/ou documento de aceitação da
Oferta, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro, da Resolução CVM 27. No caso de
Investidores Institucionais que não estejam contemplados pela dispensa da apresentação de
documento de aceitação da Oferta, nos termos da Resolução CVM 27, a subscrição das Ações
deverá ser formalizada mediante ato de aceitação da Oferta pelo Investidor Institucional, o qual
deverá ser realizado junto ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua ordem de
investimento, devendo, no mínimo, (i) conter as condições de subscrição e de integralização das
Ações, (ii) esclarecer que não será admitida a distribuição parcial da Oferta, (iii) conter
esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à Oferta, e (iv) conter declaração
de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal formalização poderá ocorrer, inclusive,
mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador da Oferta com o qual tiver efetuado sua
ordem de investimento, de termo de aceitação.
As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas no Brasil junto
aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da Resolução 4.373, da
Resolução CVM 13 ou da Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% (vinte por cento) da quantidade total de Ações inicialmente ofertada (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) da quantidade total
de Ações inicialmente ofertada (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 realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente 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 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
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sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 102 deste Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de 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 das 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 às 16h00 da
Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a 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, da quantidade total de Ações inicialmente ofertada (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 à Oferta – Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na
página 69 deste Prospecto Preliminar.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecerão 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 e com o Contrato de Colocação Internacional, a
Companhia assumirá a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
O Contrato de Colocação Internacional obrigará a Companhia, a indenizar os Agentes de
Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação
Internacional possui declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de
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valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros
potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia no exterior. Estes procedimentos no exterior,
em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério
utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se
eventualmente a Companhia for condenada em um processo no exterior em relação a incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores elevados, tal
condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia.
Para informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de
colocação no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de
valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores
mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil”, a partir da página 104 deste Prospecto Preliminar.
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 à Oferta – Informações Adicionais”, na página
74 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
A Companhia e os Coordenadores da Oferta podem requerer autorização à CVM para a
modificação ou revogação da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, materiais e inesperadas
nas circunstâncias relativas à Oferta existentes na data do pedido de registro da distribuição, que
resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela Companhia e pelos Coordenadores
da Oferta. Adicionalmente, a Companhia e os Coordenadores da Oferta poderão modificar, a
qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores,
conforme disposto no parágrafo 3º, do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de
modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento da distribuição da
Oferta poderá ser adiado em até 90 (noventa) dias.
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço
inicialmente indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20%
(vinte por cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta
aplicação de 20% (vinte por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 2.2.1 do Ofício-Circular CVM/SRE,
poderão os Investidores Não Institucionais desistir de seu respectivo Pedido 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 Preliminar, mesmos meios utilizados para disponibilização do Aviso ao
Mercado, bem como para sua nova divulgação (com os logotipos das Instituições Consorciadas) e
do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Na hipótese de suspensão, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400, ou modificação
da Oferta, nos termos dos artigos 25 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
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Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas
condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada
Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência
física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação ao Investidor Não
Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito
da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até às 16h00 do 5º (quinto) dia útil subsequente à
data 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
seu respectivo 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 Preliminar.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto
Preliminar e decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de eventuais custos incorridos 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
celebrados pelos Investidores Não Institucionais serão automaticamente cancelados, e cada uma
das Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo
Investidor Não Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive,
mediante disponibilização de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos deste Prospecto
Preliminar, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de eventuais custos incorridos 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 Não Institucional 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 pelo Preço
por Ação, 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 Companhia como emissora de
valores mobiliários sob a categoria “A” e o registro da Oferta pela CVM, assinado o Contrato de
Colocação e o Contrato de Colocação Internacional e cumpridas as condições neles previstas, e
disponibilizado o Anúncio de Início e o Prospecto Definitivo.
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares)
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas 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, 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 Brasil, multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em revender tais Ações antes da
disponibilização do Anúncio de Encerramento, o preço de revenda dessas Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Coordenador Líder .............................................................
XP ......................................................................................
Bank of America.................................................................
UBS BB ..............................................................................
Banco Safra .......................................................................
Total ..................................................................................

57.437.746
57.437.746
24.616.177
24.616.177
8.205.392
172.313.238

(1)

Sem considerar as Ações Adicionais.

Coordenador da Oferta

Quantidade(1)

Coordenador Líder .............................................................
XP ......................................................................................
Bank of America.................................................................
UBS BB ..............................................................................
Banco Safra .......................................................................
Total ..................................................................................
(1)

Percentual
(%)
33,33%
33,33%
14,29%
14,29%
4,76%
100,00%

68.925.295
68.925.295
29.539.412
29.539.412
9.846.471
206.775.885

Percentual
(%)
33,33%
33,33%
14,29%
14,29%
4,76%
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
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, 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
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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 à Oferta – Informações Adicionais”, na página 74 deste
Prospecto Preliminar.
Formador de Mercado
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 cancelados todos os
Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar
imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos
pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente
dados em contrapartida às Ações (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 eventuais
custos incorridos 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 seus Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da
Instituição Consorciada. A Instituição Consorciada deverá comunicar imediatamente o referido
cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva no prazo máximo de
3 (três) dias úteis, a contar da data de divulgação de seu descredenciamento.
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Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de
emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por
Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes nesta data, dentre os quais se
destacam os seguintes:
(i)

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

(ii)

direito de alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia nas mesmas condições
asseguradas ao acionista controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a
título oneroso, do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas (tag along de 100% do preço);

(iii)

direito de alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de
aquisição de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos eventuais acionistas
controladores da Companhia, em caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou
de saída do Novo Mercado, por, no mínimo, seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada;

(iv)

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

(v)

direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV,
da Lei das Sociedades por Ações, exceto conforme previsto no artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações e do disposto no estatuto social da Companhia;

(vi)

direito ao dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido,
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações e do disposto no
estatuto social da Companhia;

(vii)

direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a
Companhia vier a declarar a partir da data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding; e

(viii)

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

Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão oportunamente o Contrato de Participação no Novo Mercado, por meio
do qual a Companhia aderirá às práticas diferenciadas de governança corporativa do Novo Mercado 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 mesma data de início de negociação das Ações na B3.
As Ações passarão a ser negociadas na B3 a partir do 1º (primeiro) dia útil subsequente à
disponibilização do Anúncio de Início sob o código “MLAS3”. A adesão ao Novo Mercado está
sujeita à conclusão da Oferta.
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As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste
Prospecto Preliminar. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3, consulte
uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Manutenção Temporária das Ações em Circulação (Free Float) da Companhia
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado, segmento
especial de listagem da B3, é de 25% (vinte e cinco por cento) do total do capital social de tais
sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia deverá manter ações ordinárias
representativas de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do seu capital social em circulação (free
float). Em 22 de junho de 2021, por meio do Ofício 282/2021-DIE, a B3 deferiu pedido da
Companhia para que seja conferido tratamento excepcional para o percentual mínimo de ações em
circulação, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado, de modo que a Companhia
deverá manter, em livre circulação, no mínimo, o percentual de ações em circulação alcançado na
data de conclusão da Oferta, sendo este percentual, em qualquer hipótese, equivalente ou superior
a 21% (vinte e um por cento).
Em contrapartida ao deferimento do pedido, o Ofício 282/2021-DIE determina que a Companhia
deverá divulgar, pelo prazo em que perdurar tal tratamento, até o dia 31 de julho de cada ano,
relatório com informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base
padrão internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da estrutura
internacional para relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC).
Adicionalmente, a recomposição do percentual mínimo de ações em circulação de 25% (vinte e
cinco), previsto pelo Regulamento do Novo Mercado, deverá ocorrer em até 18 (dezoito) meses da
data de conclusão da Oferta.
O não cumprimento de tais obrigações acarretará a cessação imediata da autorização concedida e
de seus efeitos, passando a Companhia e seu acionista controlador, conforme aplicável, a sujeitarse, imediatamente, à aplicação das sanções previstas no Regulamento do Novo Mercado.
Para mais informações sobre os riscos referente a manutenção temporária, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Caso, após transcorrido o período previsto na dispensa
temporária concedida pela B3, a Companhia não cumpra a obrigação de manter free-float mínimo
de 25% de suas Ações, a Companhia estará sujeita às sanções previstas no Regulamento do Novo
Mercado as quais incluem, inclusive, a saída compulsória do Novo Mercado, o que poderá
acarretar redução da liquidez de suas Ações”, a partir da página 99 deste Prospecto Preliminar.
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up)
A Companhia e cada um de seus Administradores, se comprometerão, perante os Coordenadores
da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a Instrumentos de Lock-up, por meio dos
quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação
Internacional, concordarão em não emitir, oferecer, vender, contratar a venda, empenhar,
emprestar, dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a
descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, pelo Período de 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.
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As vedações listadas acima não se aplicam nas hipóteses de transferências das Ações: (i) decorrentes
da venda de Ações decorrentes do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional
(incluindo Ações Suplementares); (ii) decorrentes de doações, desde que anteriormente a referida
doação, o beneficiário da doação concorde por escrito a estar sujeito pelos termos dos Instrumentos de
Lock-up e confirme estar de acordo com seus termos; (iii) para qualquer Afiliadas da Companhia,
conforme definido no Prospecto Preliminar, desde que o beneficiário da transferência confirme estar de
acordo com os termos aqui estabelecidos; (iv) ao empréstimo a qualquer dos Coordenadores da Oferta
ou a entidade indicada por tais Coordenadores da Oferta para fins de estabilização das Ações; e (v)
decorrentes de operações em mercado, desde que em tais operações não precisem ser reportadas,
nos termos do Contrato de Colocação e/ou do Contrato de Colocação Internacional.
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 no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 102 deste Prospecto Preliminar.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração, custódia e
transferência das Ações é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua,
aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e
no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página representa um
investimento de risco deste Prospecto Preliminar, 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.
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 Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia”, nas páginas 99 e 21 deste Prospecto Preliminar, respectivamente, bem como a
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar, antes de tomar qualquer
decisão de investir nas Ações.
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Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados 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
Preliminar e do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a partir da página 341 deste
Prospecto Preliminar, 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.
Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais
sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de disponibilização do 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
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América
CEP 01452-000, São Paulo, SP
Sr. Ricardo Rosanova Garcia
Tel.: +55 (11) 3198-5877
https://ri.multilaser.com.br/ (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”).
COORDENADORES DA OFERTA
BANCO ITAÚ BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Domingues
Tel.: +55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em
“Multilaser Industrial S.A.”, clicar em "2021", em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)" e acessar o
Prospecto Preliminar".
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
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 Multilaser Industrial S.A.”
e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item “Multilaser
Industrial S.A.” e então no subitem “Prospecto Preliminar”).

75

UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 4º andar
CEP 04538-132, São Paulo – SP
At.: Sr. João Carlos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6177
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em
“Multilaser Industrial S.A.” e acessar o “Prospecto Preliminar").
BANCO SAFRA S.A.
Avenida Paulista, 2.100, 17º andar
CEP 01310-930, São Paulo, SP
At.: Sr. João Paulo Feneberg Torres
Tel.: +55 (11) 3175-3284
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar
em “Oferta Pública Inicial de Ações - Multilaser” e, por fim clicar no respectivo anúncio, aviso ou
comunicado da Oferta).
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 “Multilaser Industrial 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/ofertasem-andamento/, clicar em clicar em “Multilaser Industrial S.A.” e, posteriormente, acessar
“Prospecto Preliminar”).
Links para Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM OS LOGOTIPOS
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA 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
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
https://ri.multilaser.com.br/ (neste website, clicar em “Documentos da Oferta”).
COORDENADORES DA OFERTA
BANCO ITAÚ BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, neste website clicar em
“Multilaser Industrial S.A.”, clicar em "2021", em "Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)" e acessar o
“Aviso ao Mercado".
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES 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 Multilaser Industrial S.A.”
e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”).
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
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http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos”, clicar no item “Multilaser
Industrial S.A.” e então clicar no título do documento correspondente).
UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em
“Multilaser Industrial S.A.” e acessar o “Aviso ao Mercado").
BANCO SAFRA S.A.
https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar
em “Oferta Pública Inicial de Ações - Multilaser” e, por fim clicar no respectivo anúncio, aviso ou
comunicado 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).
Este Prospecto Preliminar não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos
ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulation S, sem que haja o registro sob o Securities Act,
ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo
registro da Oferta na CVM, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não realizaram e não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos
Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a
Oferta, a Companhia, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e
exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência.
LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS
À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 21 E 99 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A
ESTE PROSPECTO PRELIMINAR, A PARTIR DA PÁGINA 341 DESTE PROSPECTO
PRELIMINAR 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 14 de maio de 2021.
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.
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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 Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP 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 em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
O Grupo XP possui as 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, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 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; e (iii) mercado
de capitais, que engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura
de capital e assessoria financeira.
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Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico”
(www.rico.com.vc) e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 31 de dezembro de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.777.000 (dois milhões,
setecentos e setenta e sete mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em
sua rede, totalizando R$660 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio
de Janeiro, Miami, Nova Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
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 apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de
CRI. Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP 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$2,3 bilhões que alterou a estrutura
societária da Via Varejo; follow-on da Petrobras no valor de R$7,3 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões; 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$2,0bilhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5,8 bilhões; follow-on de LOG
Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de R$1,6 bilhão; IPO do
Banco BMG no valor de R$1,3 bilhão; follow-on de Cyrela Commercial Properties no valor de
R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9,2 bilhões; e no follow-on de Unidas no valor de
R$1,8 bilhão.
Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1,1 bilhão; follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da
Positivo Tecnologia no valor de R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da
Priner no valor de R$173 milhões; follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura
Minerals no valor de R$785 milhões; follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de
Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo
Soma no valor de R$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos
no valor de R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1,0 bilhão; Re-IPO da JSL no valor de
R$694 milhões; IPO da Melnick Even no valor de R$621 milhões, follow-on da Suzano no valor de
R$6,9 bilhões; IPO do Grupo Mateus no valor de R$4,0 bilhões; IPO da Enjoei no valor de
R$987 milhões; IPO da Méliuz no valor de R$584 milhões; IPO da Aura Minerals no valor de
R$87 milhões; IPO da Aeris no valor de R$982 milhões; IPO da 3R Petroleum no valor de
R$600 milhões; IPO da Alphaville no valor de R$306 milhões; e IPO da Rede D'Or São Luiz no
valor de R$10,1 bilhões.
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E em 2021, a XP atuou no follow-on da Locaweb no valor de R$2,4 bilhões; follow-on da Light no
valor de R$1,7 bilhão; IPO da Mosaico no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Jalles Machado no valor
de R$651 milhões; IPO da Bemobi no valor de R$1,1 bilhão; IPO da Westwing no valor de
R$1,0 bilhão; IPO da Orizon no valor de R$486,9 milhões; IPO da CSN Mineração no valor de
R$4,6 bilhões; follow-on da 3R Petroleum no valor de R$822,8 milhões; IPO da Allied no valor de
R$197,4 milhões; IPO da Blau no valor de R$1,3 bilhão; IPO da Boa Safra no valor de R$460,0
milhões; IPO da G2D no valor de R$281,1 milhões; IPO da BR Partners no valor de R$400,4
milhões; e follow-on da Petrobras Distribuidora no valor de R$11,4 bilhões.
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, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America atende clientes nos segmentos de pessoa física, pequenos e
médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de produtos e
serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua ampla
plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de suas
mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende mais
de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores companhias
de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a Fortune Global. As
ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of America, fazem parte do
índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de
capitais de renda fixa e variável, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros
países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
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Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research
de primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em
todos os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da
plataforma do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local
sem paralelo dos clientes, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz
uma posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações
de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68 mil
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma rede de
relacionamento em mais de 50 países.
Esse modelo vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o UBS tendo
recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, pelo terceiro
ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano consecutivo, “Best M&A
Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most Innovative Investment Bank for IPOs and
Equity Raisings” nos anos de 2020, 2019 e 2018, pela The Banker, e, em 2016, “Most Innovative Bank for
M&A” pela The Banker. Ainda em 2020, o UBS foi nomeado como “Best Technology Innovation in
Investment Banking" pela The Banker, “ECM Bank of the Year for Financial Institutions” pela Global
Capital, “Best Global Equity Bank” pela Global Finance e “M&A Deal of the Year for Global Banking
Americas” pela The Banker. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como
parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de
mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de Wealth
Management − que foi reconhecida como “Best Private Banking Services Overall” em 2021, 2020 e em 11
dos 15 anos antes disso, pela Euromoney, "Best Global Private Bank" em 2020 e 2019 pela The Banker,
“World’s Best Bank for Wealth Management” em 2020 pela Euromoney. – e Equity Research, que foi
eleita em 2021, 2020, 2019 e 2018 como “#1 Global Equity Research” pela Institutional Investor.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 30ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2020, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,8 trilhão de ativos totais e
presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 86 mil funcionários,
distribuídos entre 4.370 agências, 15 países e mais de 12 mil pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação em
fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição da Reserva
pela Arezzo &Co, o aporte de capital da Crescera e Vulcan Capital na Nelogica, aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&F Bovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
A parceria desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Biosev, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame
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Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro,
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, Moura Dubeux, Estapar, XP Inc., Vasta Platform, Quero,
D1000, Rumo, Pague Menos, JSL, Grupo Mateus, Enjoei, Ânima, Rede D’Or, Neogrid, Vinci
Partners, Vamos, Focus Energia, Eletromidia, CSN Mineração, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2020, 50 emissões que
totalizaram o valor de R$8,5 bilhões e 8,5% de market share, encerrando o período em 5º lugar no
Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2020. No
mesmo período, foram estruturadas 18 operações de securitização, sendo 1 CRI e 13 CRAs, 1
FIDIC e 3 FIIs, com volume total de R$2,6 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de
US$400 milhões, conferindo-lhe o 18º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais
Público & Privado, em 2020.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019 e 2020.
Banco Safra
O Grupo J. Safra, reconhecido conglomerado bancário e de private banking, possui mais de 175
anos de tradição em serviços financeiros e presença em mais de 20 países, com atividades nos
EUA, Europa, Oriente Médio, Ásia, América Latina e Caribe. Entre as empresas financeiras
incluídas no Grupo estão o Banco Safra S.A., Banco J. Safra S.A., o Safra National Bank of New
York e o J. Safra Sarasin Holding. Em março de 2021, o Grupo J. Safra possuía, em valores
agregados, gestão de recursos de terceiros no montante de R$1,8 trilhão.
O Banco Safra S.A. atua como banco múltiplo e figura como o quarto maior banco privado por total
de ativos, segundo ranking Valor 1000 divulgado em 2019 (por ativos totais). Em março de 2021, a
gestão de recursos de terceiros totalizava R$315,6 bilhões e a carteira de crédito expandida
somava R$128,1 bilhões.
Fusões e Aquisições: atua na assessoria junto à empresas e fundos em processos de venda –
parcial ou integral – e aquisições, tendo conduzido relevantes operações tais como a venda da
Lotten Eyes para a Amil (2016), assessoria exclusiva na venda da Alesat para Glencore (2018),
assessoria exclusiva na venda de 39 lojas do Grupo Pão de Açúcar para a gestora TRX (2020),
assessoria exclusiva na venda do Hospital Leforte para a Dasa (2020), assim como assessoria
exclusiva na venda da BrScan para Serasa Experian (2021), assessoria exclusiva da venda da
Vindi para a Locaweb (2021), assessoria da Petro Rio na compra de participação da BP no campo
de Wahoo (2021), assessoria exclusiva da Daviso na venda para a Viveo (2021) e assessoria
exclusiva da Safra Corretora na compra do Credit Agricole Brasil (2021).
Fundos de Investimento Imobiliário: assessorou no lançamento de Fundos de Investimento
Imobiliários (FIIs) da BlueMacaw (2019), Autonomy (2020), VBI (2020), Mogno (2020), Pátria
(2020), J. Safra (2020) e RBR (2021), como também dos Fundos de Investimento em Participações
de Infraestrutura (FIP-IE) do BTG Pactual (2020) e da Perfin (2020).
Private Banking: oferece assessoria financeira e patrimonial aos seus clientes e familiares,
combinando soluções personalizadas com gerenciamento de riscos, alocação especializada de
ativos e confidencialidade.
Asset Management: atuante desde 1980 na gestão de recursos de terceiros através de carteiras
administradas e fundos de investimento, com oferta de variedade de produtos aos diversos segmentos
de clientes. Em março de 2021, possuía aproximadamente R$105,3 bilhões de ativos sob gestão.
Sales & Trading: criada em 1967, a Safra Corretora atua nos mercados de ações, opções, índice de
ações, dólar e DI, além de possuir equipe de pesquisa “Research”. Esta equipe é responsável pelo
acompanhamento e produção de relatórios macroeconômicos e setoriais, incluindo a cobertura dos
setores de Construção Civil, Bancos, Mineração, Siderurgia, Consumo, dentre outros.
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Renda Fixa: atua na originação, execução e distribuição de financiamentos estruturados e títulos
de dívidas no mercado doméstico e internacional, incluindo bonds, CCB, CRA, CRI, debêntures,
FIDC, notas promissórias, dentre outros, configurando entres os líderes deste mercado.
Destacamos a participação do Banco Safra, em 2020, como coordenador nas ofertas de
Debêntures da Rumo, CRA da Raízen, CRA da BRF, Bond do Banco Votorantim, Debêntures da
Gasmig, Debêntures e CRI da B3 e Debêntures da Eletrosul.
Mercado de Capitais (Renda Variável): em 2020, os principais destaques do Safra foram a
participação nas ofertas subsequente de ações (Follow-On) de Via Varejo, Lojas Americanas e
Rumo, totalizando R$18,7 bilhões, assim como a participações nas ofertas públicas iniciais (IPOs) de
Aura Minerals, Aeris, Melnick, Grupo Mateus e Rede D’Or São Luiz, totalizando R$18,2 bilhões. Em
2021, o Safra teve participação na oferta subsequentes de ações de Petro Rio e o re-IPO da Dasa,
totalizando R$5,7 bilhões movimentados, e nas ofertas públicas iniciais (IPOs) de CSN Mineração,
Mater Dei e Petro Reconcavo, bem como no spin-off e listagem do Assaí, totalizando R$7,6 bilhões.
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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
sociedades de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento comercial
relevante com a Companhia e/ou sociedades do seu grupo econômico:
LC nº 000004499261511 emitida em 21 de setembro de 2020, com vencimento em 18 de maio
de 2021, no valor de US$2.784.303,80 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004506361510 emitida em 01 de outubro de 2020, com vencimento em 29 de junho
de 2021, no valor de US$1.547.284,63 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004506461518 emitida em 01 de outubro de 2020, com vencimento em 29 de junho
de 2021, no valor de US$1.897.176,05 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004520261514 emitida em 05 de novembro de 2020, com vencimento em 15 de
junho de 2021, no valor de US$4.137.934,57 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004520361512 emitida em 05 de novembro de 2020, com vencimento em 15 de
junho de 2021, no valor de US$2.331.950,76 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004520461510 emitida em 05 de novembro de 2020, com vencimento em 20 de maio
de 2021, no valor de US$3.026.464,88 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004520561517 emitida em 05 de novembro de 2020, com vencimento em 20 de maio
de 2021, no valor de US$1.513.232,44 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004520661515 emitida em 05 de novembro de 2020, com vencimento em 20 de maio
de 2021, no valor de U.S.$1.159.975,92 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004540161512 emitida em 15 de dezembro de 2020, com vencimento em 10 de
junho de 2021, no valor de US$2.486.626,93 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004540361518 emitida em 16 de dezembro de 2020, com vencimento em 30 de maio
de 2021, no valor de US$2.402.036,02 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004541761518 emitida em 21 de dezembro de 2020, com vencimento em 31 de maio
de 2021, no valor de US$3.651.919,44 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004541861516 emitida em 21 de dezembro de 2020, com vencimento em 31 de maio
de 2021, no valor de US$5.472.464,30 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
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LC nº 000004541961514 emitida em 21 de dezembro de 2020, com vencimento em 31 de maio
de 2021, no valor de U.S.$5.477.879,16 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004547161515 emitida em 12 de janeiro de 2021, com vencimento em 26 de
setembro de 2021, no valor de US$3.118.465,11 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que
tal operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004548461518 emitida em 15 de janeiro de 2021, com vencimento em 15 de junho
de 2021, no valor de U.S.$2.666.999,81 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004548561515 emitida em 15 de janeiro de 2021, com vencimento em 15 de junho
de 2021, no valor de US$3.861.989,55 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004548761511 emitida em 15 de janeiro de 2021, com vencimento em 15 de junho
de 2021, no valor de US$4.126.633,35 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004548761511 emitida em 15 de janeiro de 2021, com vencimento em 15 de junho
de 2021, no valor de US$2.849.763,76 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004548761511 emitida em 21 de janeiro de 2021, com vencimento em 14 de agosto
de 2021, no valor de US$4.883.106,67 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004555261512 emitida em 29 de janeiro de 2021, com vencimento em 11 de julho de
2021, no valor de U.S.$5.981.103,95 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal operação
conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004555561515 emitida em 01 de fevereiro de 2021, com vencimento em 23 de julho
de 2021, no valor de US$1.084.635,83 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004555661513 emitida em 01 de fevereiro de 2021, com vencimento em 05 de julho
de 2021, no valor de US$3.835.897,95 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004560961510 emitida em 08 de fevereiro de 2021, com vencimento em 10 de
janeiro de 2022, no valor de US$3.032.769,05 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004561161516 emitida em 09 de fevereiro de 2021, com vencimento em 29 de julho
de 2021, no valor de US$547.045,25 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal operação
conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004569761515 emitida em 25 de fevereiro de 2021, com vencimento em 12 de
outubro de 2021, no valor de US$4.095.585,06 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004569961511 emitida em 25 de fevereiro de 2021, com vencimento em 27 de
setembro de 2021, no valor de US$5.181.877,04 com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal
operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
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LC nº 000004572961516 emitida em 08 de março de 2021, com vencimento em 27 de
setembro de 2021, no valor de US$2.269.815,05 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que
tal operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000004575261518 emitida em 08 de março de 2021, com vencimento em 30 de maio de
2021, no valor de US$8.533.127,10 e com taxa efetiva de 0,8% a.a., sendo que tal operação
conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC;
CCB nº 100120120009100 emitida em 23 de dezembro de 2020, com vencimento em 23 de
dezembro de 2022, no valor de R$70.166.494,48 e com taxa efetiva de 6,80%, sendo que tal
operação conta com garantia de duplicatas para 50% do valor da referida CCB.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participou de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades controladas poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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, serviços bancários, operações de crédito, consultoria
financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro.
Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem
deter títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de sociedades de seu grupo
econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridos em operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de
mercado.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas
a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do 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 financeiro poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar 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 financeiro
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.
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Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 97 e 107 deste Prospecto Preliminar, parte dos recursos líquidos da Oferta poderá ser
destinada ao pagamento de dívidas com o Coordenador Líder e/ou com sociedades de seu
conglomerado financeiro. Caso isso ocorra, a participação do Coordenador Líder na Oferta poderá
caracterizar eventual conflito de interesse. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de
interesse que a participação do Coordenador Líder na Oferta pode ensejar, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter
interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser
destinada pela Companhia à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados
Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram seu respectivo conglomerado
financeiro”, constante da página 106 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pelo mencionado acima e pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta,
conforme prevista na seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição” na página 51
deste Prospecto Preliminar, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, a Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização
do preço das Ações.
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 financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a XP e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamento comercial relevante com
a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado financeiro.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 a Companhia e demais sociedades de
seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou e demais sociedades de seu conglomerado financeiro poderão, no futuro,
contratar a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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. A Companhia
poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos ou administrados
pela XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
A XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 e/ou eventualmente
possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou geridos por tais sociedades,
valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos originados pela, Companhia e,
sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram participações que
atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de emissão da
Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
mercados organizados a preços e condições de mercado. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão:
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
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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 da XP 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.
A XP e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações, contra
o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total return swap). A XP
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir Ações como forme 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 51 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, não há qualquer conflito de interesses referente à atuação da XP como
instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Bank of America e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não possuem relacionamento comercial
relevante com a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado financeiro.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bank of
America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 a Companhia e demais
sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou e demais sociedades de seu conglomerado financeiro poderão, no futuro,
contratar o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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. A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 e/ou
eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou geridos por
tais sociedades, valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos originados pela,
Companhia e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de
emissão da Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em
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operações em mercados organizados a preços e condições de mercado. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bank of America 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir
Ações como forme 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 51 deste Prospecto Preliminar, não
há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o UBS BB e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com a
Companhia e/ou sociedades do seu grupo econômico:
•

CCB nº 191.201.082 emitida em 5 de novembro de 2020, com vencimento em 25 de outubro
de 2022, no valor de R$50.000.000,00 e com taxa de juros de 6,8030%, sendo que tal
operação conta com aval da Proinox Brasil Ltda; e

•

CCB nº 191.201.038 emitida em 31 de março de 2020, com vencimento em 1 de abril de 2022,
no valor de R$40.000.000,00 e com taxa de 198% da taxa média do CDI, sendo que tal
operação conta com aval do Sr. Alexandre Ostrowiecki.

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 a Companhia e demais
sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou e demais sociedades de seu conglomerado financeiro poderão, no futuro,
contratar o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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
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atividades. A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 e/ou
eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou geridos por
tais sociedades, valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos originados pela,
Companhia e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de
emissão da Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em
operações em mercados organizados a preços e condições de mercado. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas
a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB 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 UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com as quais se comprometerão a pagar 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
UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir Ações como
forme 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.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 97 e 107 deste Prospecto Preliminar, parte dos recursos líquidos da Oferta poderá ser
destinada ao pagamento de dívidas com o UBS BB e/ou com sociedades de seu conglomerado
financeiro. Caso isso ocorra, a participação do UBS BB na Oferta poderá caracterizar eventual
conflito de interesse. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse que a
participação do UBS BB na Oferta pode ensejar, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à
conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela
Companhia à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores
da Oferta e/ou com sociedades que integram seu respectivo conglomerado financeiro”, constante da
página 106 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pelo mencionado acima e pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme
prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 51 deste
Prospecto Preliminar, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB
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 do UBS BB como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a
Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
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Relacionamento entre a Companhia e o Banco Safra S.A.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Banco Safra S.A. e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro possuem o seguinte relacionamento com a
Companhia e demais sociedades de seu conglomerado financeiro:
Companhia - Operações financeiras:
CCB nº 006485620 emitida em 9 de novembro de 2020, com vencimento em 31 de outubro de
2022, no valor de R$80.000.000,00, o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021, é,
R$79.959.489 e com taxa efetiva de 6,700004%a.a, sendo que tal operação conta com garantia de
duplicatas para 50% do valor da referida CCB;
CCB nº 006485867 emitida em 16 de dezembro de 2020, com vencimento em 6 de dezembro de
2022, no valor de R$50.000.000,00, o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021, é,
R$50.260.000 e com taxa efetiva de 6,9000%a.a, sendo que tal operação conta com garantia de
duplicatas para 40% do valor da referida CCB;
LC nº 000028720 emitida em 4 de novembro de 2020, com vencimento em 20 de maio de 2021, no
valor de R$3.311.734 e com taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 290.850. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000031420 emitida em 20 de novembro de 2020, com vencimento em 23 de junho de 2021,
no valor de R$2.797.585 e com taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de
13 de maio de 2021 é de USD 522.863. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000034920 emitida em 11 de dezembro de 2020, com vencimento em 19 de outubro de
2021, no valor de R$3.143.687 e com uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor
na data de 13 de maio de 2021 é de USD 620.165. Essa operação conta com garantia solidária de
duplicatas para 50% do valor da referida LC;
LC nº 00001521 emitida em 13 de janeiro de 2021, com vencimento em 28 de setembro de 2021,
no valor de R$11.557.796 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de
13 de maio de 2021 é de USD 2177.839. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 00006921 emitida em 12 de março de 2021, com vencimento em 19 de agosto de 2021, no
valor de R$1.980.505 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 355.949. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 40% do valor da referida LC;
LC nº 000010121 emitida em 26 de abril de 2021 com vencimento em 29 de agosto de 2021, no
valor de R$1.402.564 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 257.039. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000010621 emitida em 3 de maio de 2021, com vencimento em 28 de setembro de 2021, no
valor de R$1.216.957 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 224.999. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000010721 emitida em 3 de maio de 2021, com vencimento em 28 de setembro de 2021, no
valor de R$915.152 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13 de
maio de 2021 é de USD 169.199. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas para
50% do valor da referida LC;
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LC nº (a ser informado em D+2) emitida em 13 de maio de 2021, com vencimento em 10 de
setembro de 2021, no valor de USD 711.000 (valor exato em D+2) e uma taxa efetiva de 0,9% a.a.
Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC; e
Operação 4.131 nº 000096033 emitido em 17 de março de 2021, com vencimento em 1º de março
de 2024, no valor de R$100.000.000 com taxa de 0,95%, e uma taxa efetiva de CDI+2,75% a.a.,
sendo que o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021 é de R$93.401.196. Essa operação
conta com garantia solidária de duplicatas para 30% do valor da referida LC.
Giga Indústria e Comercio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A - Operações financeiras
LC nº 000031520 emitida em 20 de novembro de 2020, com vencimento em 31 de maio de 2021,
no valor de R$3596.162 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 672.116. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 000034820 emitida em 11 de dezembro de 2020, com vencimento em 28 de junho de 2021,
no valor de R$3.680.284 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de
13 de maio de 2021 é de USD 726.022. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 00001421 emitida em 13 de janeiro de 2021, com vencimento em 08 de junho de 2021, no
valor de R$31.783.941 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 5.989.059. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº 00005621 emitida em 26 de fevereiro de 2021, com vencimento em 26 de julho de 2021, no
valor de R$3.007.875 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 543.899. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 40% do valor da referida LC;
LC nº 00006821 emitida em 12 de março de 2021, com vencimento em 12 de julho de 2021, no
valor de R$4.361.619 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13
de maio de 2021 é de USD 783.899. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 40% do valor da referida LC;
LC nº 000010821 emitida em 03 de maio de 2021, com vencimento em 28 de setembro de 2021,
no valor de R$3.203.032 e uma taxa efetiva de 0,9% a.a., sendo que o saldo devedor na data de
13 de maio de 2021 é de USD 592.199. Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas
para 50% do valor da referida LC;
LC nº (a ser informado em D+2) emitida em 13 de maio de 2021, com vencimento em 10 de
setembro de 2021, no valor de USD 177.000 (valor exato em D+2) e uma taxa efetiva de 0,9% a.a.
Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas para 50% do valor da referida LC; e
Aplicação em Certificado de Deposito Bancario (CDB) no valor de R$22.190.000, emitida em 29 de
março de 2021, com vencimento em 04 de outubro de 2021, com liquidez diaria a uma taxa de
101,5% do CDI.
Multilaser Industria e Equipamentos de informática, Eletrônicos e Opticos Ltda - Relacionamento
comercial
Aplicação em Certificado de Deposito Bancario (CDB) no valor de R$90.000.000, emitida em 17 de
março de 2021, com vencimento em 17 de junho de 2021, com liquidez diaria a uma taxa de
102,5% do CDI;
Aplicação em Debentures de terceiros no valor de R$34.500.00,01, emitida em 13 de abril de 2021
com vencimento em 14 de maio de 2021, com liquidez diaria a uma taxa de 80% do CDI;
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Aplicação em Debentures de terceiros no valor de R$5.755.254,77, emitida em 13 de abril de 2021
com vencimento em 02 de junho de 2021, com liquidez diaria a uma taxa de 80% do CDI; e
Aplicação em Debentures de terceiros no valor de R$243.023,52, emitida em 10 de maiode 2021
com vencimento em 23 de agosto de 2021, com liquidez diaria a uma taxa de 80% do CDI.
Além do relacionamento descrito acima, a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado
financeiro não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Banco Safra e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o
lançamento da presente Oferta, o Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro 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 a Companhia e demais sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Companhia e/ou e demais sociedades de seu conglomerado financeiro poderão, no futuro,
contratar o Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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. A Companhia poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Banco Safra e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
O Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro 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 e/ou
eventualmente possuem, diretamente ou por fundos de investimento administrados ou geridos por
tais sociedades, valores mobiliários de emissão da, e/ou lastreados em créditos originados pela,
Companhia e, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações ou aquisições envolveram
participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do capital social ou do total de ações de
emissão da Companhia de qualquer espécie ou classe; e (ii) em todos os casos, consistiram em
operações em mercados organizados a preços e condições de mercado. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas
a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Banco Safra 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 Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar 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 Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão
adquirir Ações como forme 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.
Conforme descrito nas seções “Operações Vinculadas à Oferta” e “Destinação dos Recursos”, nas
páginas 97 e 107 deste Prospecto Preliminar, parte dos recursos líquidos da Oferta poderá ser
destinada ao pagamento de dívidas com o Banco Safra e/ou com sociedades de seu conglomerado
financeiro. Caso isso ocorra, a participação do Banco Safra na Oferta poderá caracterizar eventual
conflito de interesse. Para mais informações sobre os possíveis conflitos de interesse que a
participação do Banco Safra na Oferta pode ensejar, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
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Oferta e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à
conclusão da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela
Companhia à liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores
da Oferta e/ou com sociedades que integram seu respectivo conglomerado financeiro”, constante da
página 106 deste Prospecto Preliminar.
Exceto pelo mecionado acima e pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme
prevista na seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página Banco Safra
deste Prospecto Preliminar, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao
Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Banco Safra poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do
preço das Ações.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Banco Safra e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA
Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 107 deste Prospecto
Preliminar, parte dos recursos obtidos com a Oferta poderão ser utilizados pela Companhia para
pagamento de quaisquer das suas principais dívidas com seus atuais credores, conforme descritas
no item 10.1(f) do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página
341 deste Prospecto Preliminar, o que pode incluir dívidas com determinados Coordenadores da
Oferta e/ou sociedades pertencentes aos seus respectivos conglomerados econômicos, conforme
descrito na seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, na página
86 deste Prospecto Preliminar.
Abaixo estão descritas as principais dívidas da Companhia, que poderão ser objeto de pagamentos
com recursos líquidos da Oferta das quais constam como credores o Coordenador Líder, o UBS
BB, o Banco Safra e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados financeiros, que poderão,
eventualmente, ser objeto de pagamentos com recursos da Oferta:
Coordenador Líder
•

CCB nº 100120120009100 emitida em 23 de dezembro de 2020, com vencimento em 23 de
dezembro de 2022, no valor de R$70.166.494,48 e com taxa efetiva de 6,80%, sendo que tal
operação conta com garantia de duplicatas para 50% do valor da referida CCB.

UBS BB
•

CCB nº 191.201.082 emitida em 5 de novembro de 2020, com vencimento em 25 de outubro
de 2022, no valor de R$50.000.000,00 e com taxa de juros de 6,8030%, sendo que tal
operação conta com aval da Proinox Brasil Ltda.

•

CCB nº 191.201.038 emitida em 31 de março de 2020, com vencimento em 1 de abril de 2022,
no valor de R$40.000.000,00 e com taxa de 198% da taxa média do CDI, sendo que tal
operação conta com aval do Sr. Alexandre Ostrowiecki.

Banco Safra
•

CCB nº 006485620 emitida em 9 de novembro de 2020, com vencimento em 31 de outubro de
2022, no valor de R$80.000.000,00, o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021, é,
R$79.959.489 e com taxa efetiva de 6,700004%a.a, sendo que tal operação conta com
garantia de duplicatas para 50% do valor da referida CCB;

•

CCB nº 006485867 emitida em 16 de dezembro de 2020, com vencimento em 6 de dezembro
de 2022, no valor de R$50.000.000,00, o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021, é,
R$50.260.000 e com taxa efetiva de 6,9000%a.a, sendo que tal operação conta com garantia
de duplicatas para 40% do valor da referida CCB; e

•

Operação 4.131 nº 000096033 emitido em 17 de março de 2021, com vencimento em 1º de
março de 2024, no valor de R$100.000.000 com taxa de 0,95%, e uma taxa efetiva de
CDI+2,75% a.a., sendo que o saldo devedor na data de 13 de maio de 2021 é de R$93.401.196.
Essa operação conta com garantia solidária de duplicatas para 30% do valor da referida LC.

À exceção das operações descritas acima, não há qualquer outra operação financeira celebrada
entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta e/ou sociedades de seus respectivos
conglomerados financeiros que sejam vinculadas à Oferta.
Adicionalmente, o montante destinado à amortização/liquidação das dívidas listadas acima junto ao
Coordenador Líder, o UBS BB, do Banco Safra e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não
será, em qualquer hipótese, individualmente, igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos recursos totais
captados no âmbito da Oferta.
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A participação do Coordenador Líder, do UBS BB e do Banco Safra na Oferta pode caracterizar
eventual conflito de interesse, conforme descrito na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão
da Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia à
liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta
e/ou com sociedades que integram seu respectivo conglomerado financeiro”, na página 106 deste
Prospecto Preliminar.
Para mais informações sobre o relacionamento comercial dos Coordenadores com a Companhia,
veja a seção “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta”, na página 86
deste Prospecto.
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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 Preliminar, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”
a partir da página 21 deste Prospecto Preliminar e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo este Prospecto a partir da página 341, e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas, anexas este Prospecto Preliminar a partir da página 243.
As atividades, reputação, 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 341 deste Prospecto Preliminar.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual COVID-19 (causada pelo
coronavírus), 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 COVID19, pelo zika vírus,
pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), pela febre aftosa, pelo
vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), pela síndrome respiratória do oriente
médio (MERS) e pela síndrome respiratória aguda grave (SARS), 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 da COVID19, cabendo aos países
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas
ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente
disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de
tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e
redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no
preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente 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 mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Caso, após transcorrido o período previsto na dispensa temporária concedida pela B3, a
Companhia não cumpra a obrigação de manter free-float mínimo de 25% de suas Ações, a
Companhia estará sujeita às sanções previstas no Regulamento do Novo Mercado as quais
incluem, inclusive, a saída compulsória do Novo Mercado, o que poderá acarretar redução
da liquidez de suas Ações.
No contexto da Oferta, a Companhia obteve dispensa temporária da B3 para cumprimento da
obrigação de manutenção de ações em circulação de, no mínimo, ações correspondentes a 25% (vinte
e cinco por cento) de seu capital social, conforme previsto no Artigo 10, inciso I do Regulamento do
Novo Mercado. A dispensa temporária concedida pela B3 é válida por um período de até 18 (dezoito)
meses, contados da data da conclusão da Oferta, sendo que, após o término de referido prazo, a
Companhia estará obrigada a observar a manutenção do percentual mínimo de ações em circulação de
que trata o Regulamento do Novo Mercado. Como contrapartida, a Companhia deverá divulgar, pelo
prazo em que perdurar a dispensa temporária, até o dia 31 de julho de cada ano, relatório com
informações ambientais, sociais e de governança corporativa, tomando por base padrão
internacionalmente aceito, como o da Global Reporting Initiative (GRI) ou o da estrutura internacional
para relato integrado do International Integrated Reporting Council (IIRC). Caso a Companhia falhe em
cumprir com a obrigação de divulgação do relatório aqui mencionado ou, após transcorrido o prazo
concedido na dispensa temporária, a Companhia não seja capaz de atender a obrigação de free float
mínimo de que trata o Regulamento do Novo, a Companhia poderá ser considerada inadimplente com
o disposto no Artigo 10, inciso I do Regulamento do Novo Mercado, estando sujeita, portanto, às
sanções previstas em tal Regulamento, incluindo a determinação da saída compulsória da Companhia
do segmento de listagem do Novo Mercado da B3, o que poderá resultar em redução da liquidez das
Ações da Companhia no mercado secundário.
Desenvolvimentos e mudanças na percepção dos investidores sobre risco em outros
países, especialmente nos Estados Unidos, países da Europa e outros países emergentes,
podem afetar material e adversamente a economia brasileira e o valor de mercado dos
valores mobiliários brasileiros, incluindo as ações da Companhia.
O valor de mercado dos valores mobiliários das companhias brasileiras pode ser influenciado, em
diferentes medidas, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive dos
Estados Unidos, China, de países membros da União Europeia, de países da América Latina e de
economia emergente. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses e outros países pode,
diante da perspectiva envolvendo os contornos do evento, causar um efeito adverso sobre o valor
de mercado dos valores mobiliários de emissores brasileiros, em especial, aqueles negociados em
bolsa de valores. Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos,
incluindo o recente conflito envolvendo Estados Unidos e Irã, a guerra comercial entre os Estados
Unidos e a China, as tensões globais decorrentes da pandemia da COVID-19, bem como crises
nos países da Europa e outros países, incluindo os conflitos envolvendo a ocorrência do Brexit,
afetaram a economia global, produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram
o mercado de capitais e a economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por
empresas listadas, reduções na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das
taxas de câmbio e inflação, entre outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar adversamente
a Companhia. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente afetados por
determinadas flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas
variações dos principais índices de ações norte-americanos. Isso poderia prejudicar o preço das
ações de emissão da Companhia, além de dificultar ou impedir totalmente seu acesso ao mercado
de capitais e ao financiamento de suas operações no futuro em termos aceitáveis, ou sob
quaisquer condições.
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Desde dezembro de 2019, uma doença denominada COVID-19, causada por uma nova forma de
coronavírus, se disseminou globalmente. Esse evento causou e deve continuar a causar disrupção
da atividade econômica regional e global, o que afetou e deve continuar a afetar a Companhia
adversamente. Adicionalmente, a COVID-19 representa risco aos funcionários, clientes e parceiros
de negócio da Companhia, que podem ser impedidos de conduzir suas atividades por um período
indefinido de tempo, incluindo em razão de fechamentos de lojas e fábricas que podem ser
solicitados ou ordenados por autoridades governamentais, e que podem ter um efeito material
adverso nos resultados operacionais da Companhia, sua situação financeira e sua liquidez. A
extensão dos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus e/ou outras doenças sobre as
atividades da Companhia dependerá de acontecimentos futuros, que são altamente incertos e não
podem ser previstos, incluindo novas informações que podem surgir a respeito da severidade do
novo coronavírus e ações para conter ou remediar seus efeitos, entre outros.
Por fim, essas tensões podem gerar uma instabilidade política e econômica ao redor do mundo,
impactando o mercado diretamente o mercado de ações.
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 aproximadamente R$11,5 bilhões durante o ano de 2018. O
mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações
negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 47% (quarenta e sete por cento) do
volume total de ações negociadas na B3 durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock
Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US$20,7 trilhões em 31 de
dezembro e um volume diário médio de negociação de US$74,1 bilhões durante o ano de 2019.
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
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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, nos países membros da 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.
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 o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das Ações no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
A Companhia e seus administradores celebrarão Instrumentos de Lock-up, por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas em referidos acordos, durante o
Período do Lock-up a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as Ações e pelos administradores da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou uma percepção de uma possível
venda de um número substancial de Ações pode afetar adversamente o valor de mercado das
Ações. Para informações adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acordos de
restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)” na página 73 deste Prospecto Preliminar.
A participação de 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 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 20% (vinte 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 a 1/3 (um terço) à quantidade
total de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares), não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas sendo taisas ordens ou intenções de
investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das Ações no mercado secundário.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de
alcançar dispersão acionária na Oferta.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, 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% (vinte por cento)
do valor máximo da Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, que possibilitará a desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da
Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada,
caso uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por desistir da Oferta
na ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme
faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é possível que a Oferta venha
a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em subscrever a
quantidade total de Ações inicialmente oferta (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, observado o disposto no Contrato de Colocação, de liquidar pelo Preço por Ação,
financeiramente as Ações (considerando as Ações Adicionais, 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 as Ações 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 intenções de investimentos automaticamente
cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção
“Informações sobre a Oferta – Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta” na
página 68 deste Prospecto Preliminar.
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 das ações
ordinárias emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em
caso de liquidação da Companhia, os investidores que subscrevam Ações por meio da Oferta
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as
Ações na Oferta, resultando em diluição imediata do valor de seu investimento de 62,20% (sessenta
e dois inteiros e vinte centésimos por cento). Para mais informações sobre a diluição da realização da
Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 112 deste Prospecto Preliminar.
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A Companhia pode captar 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 ordinárias ou valores mobiliários conversíveis em ações
ordinárias 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.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção
dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia é parte do Contrato de Colocação Internacional, que regula os
esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta
uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a
Companhia os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais
incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia também presta diversas declarações e garantias relacionadas aos negócios da
Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados
contra a Companhia no exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para
o cálculo das indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos
Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase
inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado
que nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se
envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante as Instituições Consorciadas.
Não hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos Termos 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 (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 julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o grupo
de instituições responsáveis pela colocação das Ações (considerando as Ações Adicionais). Caso tal
desligamento ocorra, as Instituições Consorciadas em questão deverão cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenham recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido

104

cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de eventuais
custos incorridos e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação
financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Violações de Norma de
Conduta” na página 71 deste Prospecto Preliminar.
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.
Os Investidores Private e os Investidores de Varejo Lock-up que se comprometerem a
observar o Lock-up 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 Private 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 Lock-up Private e/ou Período de Lock-up Varejo, 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 Private e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por quaisquer motivos
venham a precisar de liquidez durante o Período de Lock-up Private e/ou Período de Lock-up
Varejo, respectivamente, 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.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por seus acionistas
controladores, cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares
das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, os acionistas controladores continuarão sendo titulares
de, ao menos, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Dessa forma, os atuais acionistas controladores, por meio de seu poder de voto nas
assembleias gerais, continuarão capazes de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder
de controle sobre as decisões da Companhia, o que pode se dar de maneira divergente em relação
aos interesses dos demais acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
A Companhia arcará com a totalidade das despesas e das comissões da Oferta, o que
poderá impactar os valores líquidos a serem recebidos pela Companhia em decorrência da
Oferta o que poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período
subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Colocação, a Companhia arcará com a totalidade das despesas e das
comissões da Oferta. O desembolso desses valores pela Companhia poderá impactar os valores
líquidos a serem recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta e, por consequência, os
valores creditados ao patrimônio líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente
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seus resultados no período de apuração subsequente à realização da Oferta. Para mais
informações sobre os custos e despesas incorridos por nós com a Oferta, veja a seção
‘‘Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição’’, na página 51 deste Prospecto Preliminar.
Determinados Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da
Oferta, uma vez que parte dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia à
liquidação ou à amortização de dívidas em aberto com determinados Coordenadores da
Oferta e/ou com sociedades que integram seu respectivo conglomerado financeiro.
Durante o processo de tomada da decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores
devem levar em consideração a existência de um potencial conflito de interesse relacionado à
participação de determinados Coordenadores da Oferta, tendo em vista que a Companhia poderá
destinar parte dos recursos da Oferta para liquidar dívidas contratadas junto ao Coordenador Líder, o
UBS BB e o Banco Safra e/ou sociedades de seus respectivos conglomerados financeiros, conforme
descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 107 deste Prospecto. Dessa forma, o fato
do Coordenador Líder, o UBS BB e o Banco Safra atuarem como Coordenadores da Oferta pode,
eventualmente, gerar situações de conflito de interesse, impactando a condução dos trabalhos
relativos à distribuição e aos esforços de colocação das Ações no contexto da Oferta, conforme
descrito na seção “Operações Vinculadas à Oferta”, na página 97 deste Prospecto Preliminar. Para
mais informações, veja as seções “Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta”, na página 86 deste Prospecto Preliminar.
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 Preliminar, 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 Preliminar 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 Preliminar 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.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das
comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, serão de,
aproximadamente, (i) R$1.961.633.203,69 (um bilhão, novecentos e sessenta e um milhões,
seiscentos e trinta e três mil duzentos e três reais e sessenta e nove centavos), com base no Preço
por Ação de R$11,90 (onze reais e noventa centavos), que é o preço médio da Faixa Indicativa,
sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares; e (ii)
R$2.650.451.566,10 (dois bilhões seiscentos e cinquenta milhões, quatrocentos e cinquenta e um
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dez centavos), com base no Preço por Ação de R$11,90
(onze reais e noventa centavos), que é o preço médio da Faixa Indicativa, considerando a
colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 51 deste Prospecto Preliminar.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas e das
comissões da Oferta, conforme informado na seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de
Distribuição”, na página 51 deste Prospecto Preliminar. Para mais informações sobre os
valores e riscos relativos ao pagamento das despesas da Oferta, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações - A Companhia arcará com a totalidade das
despesas e das comissões da Oferta, o que poderá impactar os valores líquidos a serem
recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta o que poderá afetar adversamente os
resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 99
deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para: (i) à liquidação ou
amortização, conforme o caso, de dívidas em aberto da Companhia; (ii) reforço de caixa para
crescimento e outros propósitos corporativos; e (iii) potenciais aquisições de empresas (M&As).
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados da destinação que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, sem considerar a colocação integral
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Destinação
Liquidação ou amortização de dívidas .................................................
Reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos ........
Potenciais aquisições de empresas (M&As) ........................................
Total .....................................................................................................
(1)
(2)
(3)

44,4%
40,4%
15,2%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$ milhares)
871.579.000,00
792.766.693,60
297.287.510,10
1.961.633.203,69

Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares e após a dedução das comissões e despesas da Oferta.

A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados da destinação que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta, considerando a colocação integral das
Ações Adicionais e das Ações Suplementares:
Percentual Estimado
dos Recursos Líquidos

Destinação
Liquidação ou amortização de dívidas .................................................
Reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos ........
Potenciais aquisições de empresas (M&As) ........................................
Total .....................................................................................................
(1)
(2)
(3)

32,9%
48,8%
18,3%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$ milhares)
871.579.000,00
1.293.725.502,62
485.147.063,48
2.650.451.566,10

Com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas da Oferta.
Considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares e após a dedução das comissões e despesas da Oferta.
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Liquidação ou amortização, conforme o caso, dívidas vigentes da Companhia.
Aproximadamente 44,4% dos recursos líquidos a serem captados no âmbito da Oferta, sem
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações Suplementares
(aproximadamente 32,9% dos recursos líquidos, considerando a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares), serão destinados para liquidar ou amortizar, conforme o
caso, dívidas vigentes da Companhia no valor total de R$871.579 mil com vencimentos entre abril
de 2022 e março de 2024 e um custo de juros médio ponderado de CDI + 3,11% ao ano a partir da
data deste Prospecto Preliminar. Abaixo é apresentada uma descrição detalhada das dívidas que
serão objeto de pagamento com recursos da Oferta:

Dívida

Montante
(em R$
milhares)

CCB 191.201.038/BRASL .........................
CCB-ADT 184/20/BTG ..............................
CCB-ADT 185/20/BTG ..............................

20.269
25.000
25.000

CCB 191.201.082/BRASIL ........................

50.598

CCB 6485620/SAFRA...............................

80.330

CCB 6/58025.80/CITI/SWAP P/CDI..........

99.160

CCB 100120120009100/ITAU ..................

70.102

CCB10240919/VOTORANTIM..................

25.041

CCB 10240920/VOTORANTIM.................

25.041

CCB 7879120/BANCO ABC .....................
Operação 4.131 nº 000096033 /BANCO
SAFRA ...................................................
CCB 10250017/VOTORANTIM.................
CCB 01 01172100784/BRADESCO .........

50.070
100.206
70.202
200.415

CCB 6485867/SAFRA...............................
Total ..........................................................

50.139
871.579

Taxa de
Juros
Anual
198% s/CDI
CDI + 2,30%
CDI + 2,30%
Tx Pré
6,8030%
Tx Pré
6,70%
Tx Pré
6,79%
Tx. Pré
6,80%
Tx. Pré
6,90%
Tx. Pré
6,90%
Tx. Pré
6,5487%
CDI + 2,75%
CDI + 2,88%
CDI + 3,16%
Tx Pré
6,90%

Parcela da
Dívida a ser
Amortizada/Li
quidada com
os recursos
da Oferta
20.269
25.000
25.000

Prazo

Destinação dos
Recursos da
Dívida

01/04/22
05/05/22
05/05/22

KGIRO
KGIRO
KGIRO

50.598

25/10/22

KGITO

80.330

30/10/22

KGIRO

99.160

10/11/22

KGIRO

70.102

23/12/22

KGIRO

25.041

22/12/22

KGIRO

25.041

22/12/22

KGIRO

50.070

23/12/22

KGIRO

100.206
70.202
200.415

01/03/24
11/03/24
25/02/25

KGIRO
KGIRO
KGIRO

50.139
871.579

06/12/22

KGIRO

Conforme verificado acima, parte dos recursos obtidos com a Oferta poderão ser utilizados para
liquidar ou amortizar, conforme o caso, dívidas vigentes da Companhia e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro junto a determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que
integram seu respectivo conglomerado financeiro, devendo os potenciais investidores levar em
consideração a existência de um potencial conflito de interesse relacionado à participação de tais
Coordenadores da Oferta na Oferta, tendo em vista que a Companhia pretende utilizar parte dos
recursos líquidos da Oferta para liquidar ou amortizar, conforme o caso, dívidas tomadas junto a eles
e/ou a sociedades que integram seus respectivos conglomerados financeiros. Para mais
informações, veja as seções “Operações Vinculadas à Oferta”, “Relacionamento entre a Companhia
e o Coordenador Líder”, “Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB” e “Relacionamento entre
a Companhia e o Banco Safra” nas páginas 97, 86 e 91, respectivamente, deste Prospecto
Preliminar, e seção “Fatores de Riscos Relacionados à Oferta e às Ações – Determinados
Coordenadores da Oferta podem ter interesse vinculado à conclusão da Oferta, uma vez que parte
dos recursos da Oferta poderá ser destinada pela Companhia à liquidação ou à amortização de
dívidas em aberto com determinados Coordenadores da Oferta e/ou com sociedades que integram
seu respectivo conglomerado financeiro”, na página 106 deste Prospecto Preliminar.
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Reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos
Aproximadamente 40,4% (quarenta inteiros e quatro décimos por cento) dos recursos líquidos a
serem captados no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e
das Ações Suplementares (aproximadamente 48,8% (quarenta e oito inteiros e oito décimos por
cento) dos recursos líquidos, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), serão destinados para melhorias na estrutura de capital da Companhia e
financiamento de capital de giro necessário para crescimento.
Potenciais aquisições de empresas (M&As)
Aproximadamente 15,2% (quinze inteiros e dois décimos por cento) dos recursos líquidos a serem
captados no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações Adicionais e das
Ações Suplementares (aproximadamente 18,3% (dezoito inteiros e três décimos por cento) dos
recursos líquidos, considerando a colocação integral das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares), serão destinados para potenciais aquisições de empresas (M&As) a serem
realizadas pela Companhia no Brasil. A Companhia pretende principalmente adquirir empresas que
atuam no segmento de bens de consumo não duráveis, mas poderá vir a adquirir empresas que
atuam em outros segmentos, tais como de bens de consumo duráveis e serviços. Contudo, a
Companhia não pode prever o momento em que essas aquisições serão efetivadas nem o valor
destinado para cada uma das aquisições.
No curso normal de seus negócios, a Companhia identifica e avalia oportunidades de potenciais
aquisições mas, na data deste Prospecto Preliminar não há nenhuma potencial aquisição em fase
de análise ou avaliação, tampouco a Companhia havia celebrado qualquer contrato ou documento,
vinculante ou não-vinculante, para qualquer tipo de aquisição, de modo que não é possível prestar
maiores detalhes acerca dos negócios que poderão vir a ser adquiridos.
Reserva de Capital
O equivalente a 50% (cinquenta por cento) do Preço por Ação de R$11,90 (onze reais e noventa
centavos) (que é o preço médio da Faixa Indicativa) será destinado à conta de capital social da
Companhia, e os 50% (cinquenta por cento) remanescentes serão destinados à reserva de
capital da Companhia.
Caso os recursos líquidos 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.
Caso os recursos líquidos provenientes da Oferta ainda não sejam suficientes para custear a destinação
de recursos acima descrita, a Companhia priorizará a “liquidação ou amortização de dívidas”; seguida pela
utilização de recursos para “reforço de caixa para crescimento e outros propósitos corporativos”; e o
remanescente, se houver, para “potenciais aquisições de empresas (M&As)”.
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.
Um aumento (redução) de R$1,00 (um real) no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos
recursos líquidos a serem captados na Oferta em R$165,38 milhões (sem considerar a venda das
ações suplementares e das ações adicionais).
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Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos provenientes da Oferta na situação
patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 111 deste Prospecto Preliminar.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos,
financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), e o patrimônio líquido consolidado da
Companhia em 31 de março de 2021, indicando: (i) a situação real em 31 de março de 2021; (ii)
conforme ajustada por eventos subsequentes decorrentes da distribuição de dividendos no
montante de R$108.235.358,15 (cento e oito milhões, duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e quinze centavos), conforme aprovada Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 21 de junho de 2021; e (iii) a posição ajustada considerando o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares, estimados em aproximadamente R$1.961 milhões, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por
Ação de R$11,90 (onze reais e noventa centavos), que é o preço médio da Faixa Indicativa.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas contidas nas Informações Financeiras Trimestrais – ITR da
Companhia, referente ao período de três meses findo em 31 de marco de 2021. Os investidores
devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”
e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia.

Real
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos circulante ...............
Empréstimos e financiamentos não circulante ........
Total do Patrimônio Líquido .................................
Capitalização Total(3) ..............................................
(1)
(2)

(3)

402.573
855.121
1.729.852
2.987.546

Em 31 de março de 2021
Ajustado pós
eventos
Ajustado
subsequentes(1)
Pós-Oferta(2)
(em milhares de R$)
402.573
386.115
855.121
0
1.621.617
3.691.485
2.879.311
4.077.600

Considera eventos subsequentes após 31 de março de 2020, decorrentes da distribuição de dividendos no montante de
R$108.235.358,15, conforme aprovada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de junho de 2021.
Ajustado para refletir (i) o recebimento de recursos líquidos da Oferta, estimados em R$1.961.633.203,59, após a dedução das
comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, calculado com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o
preço médio da Faixa Indicativa; e (ii) a destinação de parcela dos recursos da Oferta Base para amortização ou liquidação de dividas
vigentes no montante histórico de R$871.579.000,00.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e o total do patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 (um real) no Preço por Ação acarretaria um aumento ou
redução do valor do patrimônio líquido e da capitalização total da Companhia em R$165,4 milhões,
após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta. O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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 mudanças relevantes na capitalização total da Companhia desde 31 de março de 2021.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a conclusão da Oferta.
Em 31 de março de 2021, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$1.729.788 mil e o capital social era composto de 216.075.329 (duzentas e dezesseis milhões,
setenta e cinco mil, trezentas e vinte e nove) ações ordinárias, sendo que, em 11 de maio de 2021,
foi aprovado o Desdobramento de Ações, na proporção de 1 para 3, de forma que o capital social
passou a ser dividido em 648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões, duzentas e vinte e
cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias. Considerando o valor do patrimônio líquido
apontado em 31 de março de 2021, refletindo o Desdobramento de Ações, o valor patrimonial por
ação de emissão da Companhia, na mesma data, correspondia a R$2,50 (dois reais e cinquenta
centavos). O referido valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor
contábil total do patrimônio líquido atribuível aos acionisas da Companhia dividido pelo número
total de ações ordinárias de sua emissão ex-tesouraria em 31 de março de 2021, considerando o
Desdobramento de Ações.
Considerando a subscrição da totalidade das Ações no âmbito da Oferta e após a dedução das
comissões e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, com base no Preço por Ação
de R$11,90 (onze reais e noventa centavos), que é o preço médio da Faixa Indicativa, sem
considerar a colocação integral das Ações Adicionais e Suplementares, o patrimônio líquido
ajustado da Companhia em 31 de março de 2021 seria de R$3.691.485 mil representando um valor
de R$4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) por ação de emissão da Companhia. Isso
representaria (i) um aumento imediato do valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia, considerando o Desdobramento de Ações, correspondente a R$2,00 para os
acionistas existentes; e (ii) uma diluição imediata do valor patrimonial contábil por ação de R$7,40
para os novos investidores que subscreverem Ações no contexto da Oferta. Essa diluição representa
a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 51 deste Prospecto Preliminar.
O quadro a seguir ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido consolidado da
Companhia em 31 de março de 2021, considerando os impactos da realização da Oferta.

Preço por Ação(1) ............................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2021,
considerando o Desdobramento de Ações .................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação atribuído
aos atuais acionistas...................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir
a Oferta .......................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os novos
investidores da Oferta(2) ..............................................................
Percentual de diluição dos novos investidores da Oferta(3)
(1)
(2)
(3)

Após a Oferta
Após a Oferta
(considerando as Ações
(sem considerar as
Adicionais e as Ações
Ações Adicionais e as
Suplementares)
Ações Suplementares)
(em R$, exceto percentagens)
11,90
11,90
2,50

2,50

2,00

2,47

4,50

4,97

7,40
62,19%

6,93
58,21%

Calculado com base no Preço por Ação de R$11,90, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial líquido por ação imediatamente
após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial contábil por ação 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
maiores informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, veja a seção “Informações Sobre à
Oferta – Preço por Ação”, na página 48 deste Prospecto Preliminar.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 (um real) no Preço por Ação, após a dedução das comissões e
das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, acarretaria um acréscimo
(diminuição), após a conclusão da Oferta, sem considerar a colocação integral das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares: (i) de R$165,38 milhões no valor do patrimônio líquido
contábil da Companhia; (ii) de R$0,20 (vinte centavos) no valor do patrimônio líquido contábil por
ação de emissão da Companhia; e (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação de
emissão da Companhia aos investidores desta Oferta em R$0,80 (oitenta centavos) por ação de
emissão da Companhia, assumindo que o número de Ações estabelecido na capa deste Prospecto
Preliminar não sofrerá alterações.
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.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com a totalidade das despesas e das
comissões da Oferta, conforme informado na seção “Informações Sobre à Oferta – Custos de
Distribuição”, na página 51 deste Prospecto Preliminar. Apesar de haver diluição do patrimônio
líquido ocasionado pelo pagamento de referidas despesas, não haverá diluição na participação em
seu capital social em decorrência dessa diluição no patrimônio líquido. Para mais informações
sobre os valores e riscos relativos ao pagamento das despesas da Oferta, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações - A Companhia arcará com a totalidade
das despesas e das comissões da Oferta, o que poderá impactar os valores líquidos a serem
recebidos pela Companhia em decorrência da Oferta o que poderá afetar adversamente os
resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 99
deste Prospecto Preliminar.
Plano Especial de Ações Restritas
Em 11 de maio de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, a Companhia aprovou, entre outras
matérias, o seu Plano Especial de Ações Restritas, o qual será administrado pelo Conselho de
Administração da Companhia, e tem por objetivo atrair, motivar e reter os administradores e
empregados da Companhia e de suas controladas, bem como alinhar os seus interesses aos
interesses da Companhia e seus acionistas.
Na data deste Prospecto, não houve ainda a outorga de Ações Restritas no âmbito do Plano
Especial de Ações Restritas e tal Plano Especial de Ações Restritas não causará diluição aos
investidores, tendo em vista que será lastreado em ações em tesouraria. Para mais informações
sobre o Plano Especial de Ações Restritas, veja o item “13.4 Plano de Remuneração Baseado em
Ações do Conselho de Administração e Diretoria Estatutária”, do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto Preliminar, a partir da página 341 deste Prospecto Preliminar.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Não houve aumento de capital mediante subscrição de ações de emissão da Companhia nos
últimos cinco.
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ESTATUTO SOCIAL DA MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF nº 59.717.553/0001-02
NIRE 35.3.0041553-1
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º.

Companhia

pelo presente Estatuto Social e pela legislação em vigor.
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A.
Brasil, Bolsa, Balcão ("B3

-se a Companhia, seus acionistas, incluindo

acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando
instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado

Regulamento do Novo

Mercado
Artigo 2. A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, podendo abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais no País ou no exterior por
deliberação da Diretoria.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto:
I.

indústria, por meio de fabricação própria ou por meio de terceirização fabril,

armazenamento, comércio atacadista ou de varejo, incluindo por meio de comércio
eletrônico (e-commerce), representação, distribuição, importação e exportação de bens
de consumo, incluindo, mas não se limitando a, suprimentos de escritório, informática,
eletrônicos, ópticos, áudio e vídeo, telecomunicação e elétricos em geral, artigos de
escritório de papelaria, softwares de qualquer natureza, brinquedos e jogos recreativos,
bicicletas e triciclos motorizados e não motorizados, suas peças e acessórios; produtos
e equipamentos elétricos, artigos e acessórios, mercadorias em geral de uso e higiene
pessoal e doméstica, aparelhos eletrodomésticos e eletroterapêuticos e equipamentos
de irradiação, instrumentos e materiais para uso médico, odonto-médico, cirúrgico,
hospitalar e de laboratórios, bem como de roupas acessórios para uso profissional de
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segurança do trabalho, cosméticos e correlatos, produtos médicos hospitalares e
correlatos, aparelhos elétricos para uso doméstico, carrinhos de bebês, seus acessórios
e adornos, móveis (incluindo produtos com predominância de metal de irradiação),
artigos para animais domésticos (pet shop), artigos para animais domésticos (pets),
incluindo mas não se limitando a, roupas, laços e enfeites e outros artigos do vestuário,
focinheiras, mordaças, coleiras, brinquedos, defensivos, comedouros, bebedouros,
brinquedos, produtos de higiene, alimentos, artigos de segurança e utilidades gerais de
animais, manutenção de produtos aparelhos equipamentos de ginástica de exercícios
físicos esportivos incluindo as suas partes peças; desenvolvimento de montagens
eletrônicas, de informática, automação, segurança eletrônica, e telecomunicações,
componentes, instrumentos e equipamentos eletroeletrônicos, de telecomunicação e
softwares customizados e não customizados, Prestação de serviços associados,
incluindo consultoria, desenvolvimento, projeto, treinamento, manutenção e assistência
técnica, como sócia quotista ou acionista, prestação de, Suporte técnico, manutenção e
outros serviços em tecnologia da informação;
II.

edição e comercialização de livros, jornais, revistas e outras publicações;

III.

serviços de logística, trading e desembaraço aduaneiro;

IV.

licenciamento ou cessão de direitos de uso de programas de computação;

V.

serviços de testes de análises técnicas;

VI.

intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto

imobiliários;
VII.

locação de bens móveis; e

VIII.

a gestão de participações societárias em empresas que explorem atividades

previstas neste artigo 3º.
Parágrafo Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou
complementares ao objeto expresso no artigo 3º.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL
Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 757.039.208,00
(setecentos e cinquenta e sete milhões, trinta e nove mil e duzentos e oito reais), dividido
em 648.225.987 (seiscentos e quarenta e oito milhões, duzentas e vinte e cinco mil,
novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
§ 1º.

O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada

ação ordinária dará o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
§ 2º.

Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito,
CVM

a qual a Companhia mantenha contrato de escrituração em vigor, em nome de seus
titulares, sem emissão de certificados.
§ 3º.

O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser

cobrado diretamente do acionista alienante pela instituição escrituradora, conforme
venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites
máximos fixados pela CVM.
Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação
do Conselho de Administração e independentemente de reforma estatutária, até o limite
de 1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete milhões, vinte e cinco mil, novecentas e
oitenta e sete) ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal.
§ 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, o Conselho de Administração fixará o
número, preço, prazo de integralização e as demais condições para a emissão de ações.
§ 2º. Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de
debêntures conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores,
empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da Companhia ou suas
controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no
exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a
3
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capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.
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 artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
Lei das S.A.
dar sem que aos acionistas seja concedido direito de preferência na subscrição ou com
redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício.
Artigo 8º.

Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago

pela Companhia aos acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que
tenham exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais
ações, a ser apurado em avaliação aceita nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo
45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor patrimonial contábil
constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL
Seção I
Artigo 9º.

Organização

A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das

S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4
(quatro)

primeiros

meses

seguintes

ao

término

do

exercício

social

e,

extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem.
§ 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal,
se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo as convocações serem
feitas nos prazos previstos na Lei das S.A., observado, ainda, o disposto na
regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração,
participação e votação a distância em assembleias gerais de companhias abertas.
§ 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as
abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e na regulamentação aplicável e
observado o disposto no artigo 11, parágrafo único, deste Estatuto Social.
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§ 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na
Lei das S.A.
§ 4º. As atas de Assembleias Gerais deverão ser lavradas no livro de Atas das
Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão,
ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das
assinaturas.
Artigo 10.

A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do

Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida
por outro Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do
Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois)
Secretários para auxiliar na condução dos trabalhos.
Seção II
Artigo 11.

Competência

Compete à Assembleia Geral, além das atribuições conferidas por lei,

regulamentos aplicáveis e por este Estatuto Social:
I.

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

II.

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

III.

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

IV.

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

V.

aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de
ações aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de
serviço da Companhia ou suas controladas;
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VI.

alterar o Estatuto Social;

VII.

deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da
Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia;

VIII.

aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria
emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na
regulamentação em vigor;

IX.

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

X.

suspender o exercício de direitos de acionista, incluindo direitos de voto, de
qualquer acionista ou acionistas que deixem de cumprir obrigação legal,
regulamentar ou estatutária, na forma do disposto no artigo 120 da Lei das S.A.,
não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão
ser objeto de suspensão;

XI.

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

XII.

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

Parágrafo Único. Para fins do inciso IX acima:
(a)

a Assembleia Geral deverá ser instalada em primeira convocação com a

presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das ações
em circulação, nos termos do Regulamento do Novo Mercado;
(b)

caso o quórum previsto na alínea (a) acima não seja atingido, a Assembleia

Geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação; e
(c)

a deliberação sobre a dispensa de realização da oferta pública de aquisição de

ações deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes na Assembleia Geral.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO
6
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Seção I - Disposições Comuns aos Órgãos da Administração
Artigo 12.

A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela

Diretoria, sendo observado que os cargos de Presidente do Conselho de Administração
ou Vice-Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 1º. O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor desempenho de suas
funções, poderão criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que
deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de
assessorá-los. Os membros dos comitês ou dos grupos de trabalho serão designados
pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso.
§ 2º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em seus
cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, assinado pelo
administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, observada a
exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto no Artigo 43
deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
§ 3º. Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de
seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo
Conselho de Administração, conforme o caso.
Artigo 13.

As reuniões dos órgãos de administração serão instaladas, em primeira

convocação, com a presença da maioria de seus membros e, em segunda convocação,
com qualquer número.
§ 1º. Independentemente das formalidades previstas neste Estatuto Social, será
dispensada a convocação prévia e considerada regular a reunião em que estiverem
presentes todos os seus membros.
§ 2º. As reuniões poderão ser realizadas modo parcial ou exclusivamente digital, por
meio de videoconferência, audioconferência ou qualquer outro sistema eletrônico que
permita: (i) o registro de presença e dos respectivos votos; (ii) a manifestação e o acesso
simultâneo a documentos apresentados durante a reunião e que não tenham sido
disponibilizados anteriormente; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os
7
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presentes, sendo facultada a gravação pela Companhia.
§ 3º.

Os órgãos de administração deliberarão pelo voto da maioria dos presentes, nos

termos dos artigos 18 e 22 deste Estatuto Social, conforme o caso.
§ 4º.

Caso não estejam fisicamente presentes, os membros dos órgãos da

administração terão a faculdade de manifestar seu voto por meio de: (i) delegação de
poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (ii) voto escrito enviado
antecipadamente e (iii) voto escrito transmitido por correio eletrônico.
Artigo 14.

Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da

Companhia que estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar
os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento
e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a
natureza e a extensão do seu impedimento.
Artigo 15.

Dentro dos limites estabelecidos neste artigo, a Companhia indenizará e

manterá indenes seus Conselheiros de Administração, Diretores, membros de Comitês
e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em
Beneficiários

dano ou prejuízo

efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções
na Companhia.
§ 1º. A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício
das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos
praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da
Companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei
das S.A. ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976; e (v) outros excludentes de indenização previstos em
contrato de indenidade firmado com o Beneficiário.
§ 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do
exercício de suas atribuições; (ii) com ma-fé, dolo, culpa grava ou mediante fraude; ou
(iii) em interesse próprio ou de terceiro, em detrimento do interesse social da
Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas
incorridos com a assistência jurídica, nos termos da legislação em vigor.
8
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§ 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a
cobertura de riscos de gestão.
§ 4º. O contrato de indenidade deverá estipular que caso o Beneficiário venha a solicitar
qualquer desembolso pela Companhia, a aferição sobre sua incidência no caso concreto
deverá ocorrer anteriormente a qualquer decisão sobre sua concessão.
Seção II - Conselho de Administração
Subseção I
Artigo 16.

Composição

O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 (cinco) e,

no máximo, 9 (nove) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com
mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período
compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a
reeleição.
§ 1º.

Na Assembleia Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do

Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número
efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos.
§ 2º.

Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte

por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados
ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado como independente o
Conselheiro eleito mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei das
S.A., na hipótese de haver acionista controlador.
§ 3º. Adicionalmente, as seguintes situações devem ser analisadas de modo a verificar
se implicam na perda de independência do conselheiro independente em razão das
características, magnitude e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau
do acionista controlador, de administrador da Companhia ou de administrador do
acionista controlador; (ii) foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de
9
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sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum da Companhia; (iii) tem
relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa cargo em sociedade ou
entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou com o seu acionista
controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da referida sociedade
ou entidade; (v) recebe outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador,
sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à
atuação como membro do conselho de administração ou de comitês da companhia, de
seu acionista controlador, de suas sociedades coligadas, controladas ou sob controle
comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no capital social da
companhia e benefícios advindos de planos de previdência complementar.
§ 4º.

Quando, em decorrência do cálculo do percentual de 20% (vinte por cento)

referido no § 2º deste artigo, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia
deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
§ 5º.

Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no

exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
§ 6º.

A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do

Conselho de Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de um suplente
para cada membro efetivo do Conselho de Administração.
§ 7º. O membro do Conselho de Administração ou suplente deverá ter reputação ilibada,
não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, quem: (i) atuar como
administrador, conselheiro, consultor, advogado, auditor, executivo, empregado ou
prestador de serviços em sociedades que se envolvam em atividades que possam ser
consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse
conflitante com a Companhia. O membro do Conselho de Administração não poderá
exercer direito de voto caso se configurem, supervenientemente à eleição, os mesmos
fatores de impedimento, sem prejuízo do disposto no § 8º deste artigo.
§ 8º. O membro do Conselho de Administração ou suplente não poderá ter acesso a
informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração, relacionadas a
assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da
Companhia.
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§ 9º. No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o
Conselho de Administração elegerá tantos conselheiros substitutos quantos forem os
cargos vagos, sendo que os substitutos terão o seu mandato encerrado na próxima
Assembleia Geral que for realizada. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a
Assembleia Geral será convocada para proceder a nova eleição.
Artigo 17.

O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-

Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião
do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais
membros, ou sempre que ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos.

§ 1º. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, o VicePresidente exercerá as funções do Presidente.
§ 2º. Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente
automaticamente assumirá o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de
Administração em até 60 (sessenta) dias a partir da data de vacância, para a eleição
do novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do
prazo do mandato original, respeitado o disposto no art. 20 do Regulamento do Novo
Mercado.
Subseção II
Artigo 18.

Reuniões

O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 4

(quatro) vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de
Administração na primeira reunião a se realizar após a eleição, e extraordinariamente,
sempre que necessário, por convocação realizada na forma do § 1º deste artigo. O
Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, acerca de qualquer outra
matéria não incluída na ordem do dia.
§ 1º. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser
entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de
Administração ou pelo Vice-Presidente, se ausente o primeiro, a cada membro do
Conselho de Administração, com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, e com
indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos
naquela reunião. Quaisquer 2 (dois) Conselheiros poderão, mediante solicitação escrita
ao Presidente ou ao Vice-Presidente, se ausente o primeiro, solicitar que uma reunião
seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia.
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§ 2º. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de
Administração, ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário,
previstas no artigo 17 deste Estatuto Social.
§ 3º. Cada conselheiro terá direito a 1 (um) voto nas deliberações do Conselho de
Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administração serão
tomadas por maioria de seus membros presentes na reunião.
§ 4º. Nas deliberações do Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do
órgão o voto de qualidade, no caso de empate na votação.
§ 5º. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar
em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de qualquer
acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia,
conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A.
§ 6º. No caso de ausência ou impedimento temporário, de membro do Conselho de
Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser
representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado
por escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou
temporariamente impedido.
§ 7º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas
no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Subseção III
Artigo 19.

Competência

Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que

lhe sejam cometidas por lei ou pelo Estatuto Social:

I. fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
II. aprovar e rever o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios
e o plano plurianual da Companhia;
III. aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas
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relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores
mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas
e administração de conflitos de interesses; (iv) remuneração de administradores;
e (v) indicação de administradores;
IV. eleger e destituir os Diretores, definir suas atribuições e fixar sua remuneração,
dentro do limite global da remuneração da administração aprovado pela
Assembleia Geral;
V. fiscalizar a gestão dos Diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis
da Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de
celebração e de quaisquer outros atos;
VI. escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para
prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;
VII. apreciar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as
demonstrações financeiras da Companhia e deliberar sobre sua submissão à
Assembleia Geral;
VIII. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido
do exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais,
ou em períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre
o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o
pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros
acumulados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou
semestral;
IX. apresentar à Assembleia Geral proposta de reforma do Estatuto Social;
X. apresentar à Assembleia Geral proposta de dissolução, fusão, cisão e
incorporação da Companhia e de incorporação, pela Companhia, de outras
sociedades, bem como autorizar a constituição, dissolução ou liquidação de
subsidiárias;
XI. deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral, quando julgar conveniente
ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
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XII. manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à
Assembleia Geral;
XIII. aprovar o voto da Companhia em qualquer deliberação societária relativa às
controladas ou coligadas da Companhia, que não seja da alçada da Diretoria, no
caso da administração da Companhia, nos termos deste Estatuto Social;
XIV. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo
6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e
as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de
preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de
ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública ou
mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos
termos estabelecidos em lei;
XV. dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no § 2º do artigo 6º
deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de
debêntures conversíveis em ações; (ii) de acordo com o plano aprovado pela
Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos
administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviço da
Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos
acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar
aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com
ou sem bonificação em ações;
XVI. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito
de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação,
observados os dispositivos legais e regulamentares pertinentes;
XVII. estabelecer a alçada da Diretoria para contratar endividamento, sob a forma de
empréstimo ou emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro
negócio jurídico que afete a estrutura de capital da Companhia, bem como
autorizar a contratação de endividamento, sob a forma de empréstimo ou
emissão de títulos ou assunção de dívida, ou qualquer outro negócio jurídico que
afete a estrutura de capital da Companhia de valor superior à alçada da Diretoria;
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XVIII. deliberar sobre a emissão de debêntures simples, e, sempre que respeitados os
limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as
debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garantia;
XIX. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela
Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do
capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização
ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da
participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de
subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures;
XX. autorizar a aquisição ou alienação de investimentos em participações
societárias, bem como autorizar

associações societárias

ou alianças

estratégicas com terceiros;
XXI. estabelecer a alçada da Diretoria para a aquisição ou alienação de bens do ativo
permanente e bens imóveis, bem como autorizar aquisição ou alienação de bens
do ativo permanente de valor superior ao valor de alçada da Diretoria, salvo se
a transação estiver contemplada no orçamento anual da Companhia;
XXII. estabelecer a alçada da Diretoria para a constituição de ônus reais e a prestação
de avais, fianças e garantias a obrigações próprias, bem como autorizar a
constituição de ônus reais e a prestação de avais, fianças e garantias a
obrigações próprias de valor superior à alçada da Diretoria;
XXIII. conceder, em casos especiais, autorização específica para que determinados
documentos possam ser assinados por apenas um membro da administração,
do que se lavrará ata no livro próprio;
XXIV. aprovar a contratação da instituição prestadora dos serviços de escrituração de
ações;
XXV. elaborar e divulgar parecer fundamentado favorável ou contrário à aceitação de
qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações ou
outros valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações de emissão da
Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
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aquisição, contendo a manifestação, ao menos: (i) sobre a conveniência e a
oportunidade da oferta pública de aquisição quanto ao interesse da Companhia
e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) a respeito de
alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição disponíveis no mercado;
XXVI. aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de
todos os Comitês;
XXVII. designar os membros do Comitê de Auditoria Estatutário e dos demais Comitês
que vierem a ser instituídos pelo Conselho de Administração;
XXVIII. estruturar e conduzir um processo e avaliação do Conselho de Administração,
de seus Comitês e da Diretoria;
XXIX. avaliar e divulgar anualmente quem são os conselheiros independentes, bem
como analisar quaisquer circunstâncias que possam comprometer sua
independência;
XXX. aprovar transações com partes relacionadas que envolvam valores relevantes,
seguindo os critérios de relevância e as regras de exclusão de eventuais
membros com interesses potencialmente conflitantes previstos na política de
transações com partes relacionadas e administração de conflitos de interesses,
salvo nos casos em que a lei exigir aprovação pela Assembleia Geral;
XXXI. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos
Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em
conjunto, sempre que achar necessário;
XXXII.

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

XXXIII. deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais e/ou para oferta
pública de distribuição; e
XXXIV. aprovar as atribuições da Auditoria Interna e, diretamente ou por meio do Comitê
de Auditoria Estatutário, receber o reporte daquela área, avaliando, ao menos
16
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anualmente, se a sua estrutura e orçamento são suficientes ao desempenho de
suas funções.
Seção III - Diretoria
Subseção I
Artigo 20.

Composição

A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo

pelo Conselho de Administração, será composta de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5
(cinco) membros, dentre os quais serão designados Diretor-Presidente, Diretor de
Produtos, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, sendo que os
cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relações com Investidores são de
preenchimento obrigatório e os demais de preenchimento facultativo. Os Diretores
poderão acumular cargos.
Artigo 21.

Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo

de mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano o período
compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a
reeleição.
§ 1º. Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 10 (dez)
dias úteis após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse
dos eleitos coincidir com o término do mandato dos seus antecessores.
§ 2º. O Diretor-Presidente será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedimento
por período de até 30 dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento
por prazo superior a 30 (trinta) dias e inferior a 120 (cento e vinte) dias, por Diretor
nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convocada para
tal fim; e (iii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte)
dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a
eleição de novo Diretor-Presidente, conforme os procedimentos estabelecidos neste
Estatuto Social.
§ 3º. Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente) serão substituídos: (i) nos
casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo inferior a 120
(cento e vinte) dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente; e (ii) em caso de
afastamento por prazo igual ou superior a 120 (cento e vinte) dias ou vacância, o
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Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo
Diretor.
Subseção II- Reuniões
Artigo 22.

O Diretor-Presidente presidirá as reuniões de Diretoria.

Parágrafo Único. Nas deliberações da Diretoria será atribuído ao Diretor-Presidente o
voto de qualidade, no caso de empate na votação.
Artigo 23.

As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado

escrito entregue com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, das quais deverá
constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião.
Artigo 24.

Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no respectivo livro de atas

das Reuniões da Diretoria, que serão assinadas pelos Diretores presentes.
Subseção III
Artigo 25.

Competência

A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao

funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal, observadas
as alçadas da Diretoria fixadas pelo Conselho de Administração, o regimento interno da
Diretoria e as competências dos demais órgãos societários.
Artigo 26.

Compete à Diretoria implementar as deliberações das Assembleias

Gerais e do Conselho de Administração e, como órgão colegiado:
I.

aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros
apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração
e da Assembleia Geral;

II.

propor, ao Conselho de Administração, o orçamento anual, o orçamento de
capital, o plano de negócios e o plano plurianual;

III.

deliberar sobre a abertura e o fechamento de filiais; e
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IV.

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

§ 1º. Compete ao Diretor-Presidente: (i) dirigir e orientar as atividades de planejamento
geral da Companhia, incluindo a elaboração do orçamento anual, do orçamento de
capital, do plano de negócios e do plano plurianual da Companhia; (ii) coordenar,
administrar, dirigir e supervisionar todos os negócios e operações da Companhia; (iii)
coordenar as atividades dos demais Diretores da Companhia e de suas controladas,
observadas as atribuições específicas previstas neste Estatuto Social; (iv) aprovar a
estrutura organizacional da Companhia; (v) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
e (vi) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Conselho de Administração.
§ 2º. Compete ao Diretor de Produtos: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar
as atividades de lançamento de produtos e novas verticais de venda; (ii) coordenar,
administrar, dirigir e supervisionar a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos
(P&D); e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo
Conselho de Administração.
§ 3º. Compete ao Diretor Financeiro: (i) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as
áreas financeira, contábil e de controles internos e gerenciamento de riscos; (ii)
coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a elaboração do orçamento anual e do
orçamento de capital; (iii) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades de
tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos, incluindo o caixa
e endividamento; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a área de relações
governamentais, e (v) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos,
determinadas pelo Conselho de Administração.
§ 4º. Compete ao Diretor de Relação com Investidores: (i) prestar informações aos
investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem
negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e
atender às demais exigências dessa regulamentação; (ii) representar a Companhia
isoladamente perante a CVM, as bolsas de valores ou mercados de balcão onde forem
negociados os valores mobiliários da Companhia; e (iii) outras atribuições que lhe forem,
de tempos em tempos, determinadas Conselho de Administração.
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Subseção IV
Artigo 27.

Representação

A Companhia será sempre representada (i) pelo Diretor-Presidente

isoladamente, em quaisquer atos; (ii) por qualquer outro diretor isoladamente, nas
transações bancárias entre contas da mesma titularidade da Companhia, sem limitação
de valor, e nos demais atos, desde que observada a alçada prevista no Regimento
Interno da Diretoria; (iii) por 2 (dois) diretores em conjunto; (iv) por 1 (um) diretor em
conjunto com 1 (um) procurador investido de poderes especiais e expressos; (v) 2 (dois)
procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes especiais e expressos; ou
(vi) por 1 (um) procurador agindo isoladamente, desde que investido de poderes
especiais e expressos.
§ 1º. Todas as procurações serão outorgadas pela assinatura do Diretor-Presidente
isoladamente, mediante mandato com poderes específicos e prazo determinado, exceto
nos casos de procurações ad judicia, caso em que poderão ser outorgadas pela
assinatura do Diretor-Presidente isoladamente ou por 2 (dois) diretores agindo em
conjunto, mediante mandato com poderes específicos e por prazo indeterminado.
§ 2º. Qualquer dos Diretores ou procurador, isoladamente, poderá representar, ativa ou
passivamente, a Companhia em juízo, bem como perante repartições públicas ou
autoridades federais, estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia
mista e entidades paraestatais.
§ 3º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à Companhia,
os atos de quaisquer Diretores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam
ou digam respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses
sociais, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros,
salvo quando expressamente aprovados pelo Conselho de Administração em reunião e
nos casos de prestação, pela Companhia, de avais, abonos e fianças para entidades
controladas ou coligadas, em qualquer estabelecimento bancário, creditício ou
instituição financeira, departamento de crédito rural, de crédito comercial, de contratos
de câmbio, e outras operações aqui não especificadas, sendo a Companhia, nestes
atos, representada por no mínimo 2 (dois) Diretores, ou por um diretor e um procurador
com poderes específicos para a prática do ato.
Seção IV

Comitês
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Subseção I - Comitê de Auditoria Estatutário
Artigo 28.

O Comitê de Auditoria Estatutário, órgão de assessoramento vinculado

ao Conselho de Administração, dotado de autonomia operacional, é composto por, no
mínimo, 3 (três) membros, nomeados pelo Conselho de Administração, dos quais:
I.

ao menos 1 (um) deles deve ser um Conselheiro Independente, conforme
definido no Regulamento do Novo Mercado;

II.

ao menos 1 (um) deles deve ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária, nos termos da regulamentação editada pela CVM que
dispõe sobre o registro e o exercício da atividade de auditoria independente no
âmbito do mercado de valores mobiliários e define os deveres e as
responsabilidades

dos

administradores

das

entidades

auditadas

no

relacionamento com os auditores independentes;
III.

1 (um) dos membros poderá cumular as qualificações descritas nos incisos I e II
acima; e

IV.

Nenhum dos membros poderá ser controlador da companhia, nem diretor da
companhia, de seu acionista controlador, direto ou indireto, ou de sociedades
controladas, coligadas ou sob controle comum, e tampouco possuir qualquer
vínculo de subordinação com as pessoas anteriormente mencionada.

§ 1º. O Comitê de Auditoria será coordenado por um Coordenador designado no ato da
nomeação dos membros do Comitê de Auditoria.
§ 2º. O Conselho de Administração aprovará o Regimento Interno do Comitê de
Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e
periodicidade das reuniões, prazo dos mandatos, requisitos de qualificação de seus
membros e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, entre outras
matérias.
§ 3º. O Comitê de Auditoria será dotado de orçamento próprio aprovado pelo Conselho
de Administração, destinado a cobrir despesas com o seu funcionamento e com a
contratação de consultores para assuntos contábeis, jurídicos ou outros temas, quando
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necessária a opinião de um especialista externo ou independente.
Artigo 29.
I.

Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário:

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

II.

avaliar

as

informações

trimestrais,

demonstrações

intermediárias

e

demonstrações financeiras;
III.

acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos
da Companhia;

IV.

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

V.

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento
das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações com
partes relacionadas; e

VI.

possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do
descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia,
além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de
procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da
informação.

Parágrafo Único. O Comitê de Auditoria Estatutário deve elaborar, anualmente,
relatório resumido contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos
discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de
Administração.
Subseção II
Artigo 30.

Comitês Não-Estatutários

Além do Comitê de Auditoria Estatutário, outros Comitês poderão ser

instituídos pelo Conselho de Administração de tempos em tempos.
Parágrafo Único. O Conselho de Administração aprovará o regimento interno dos
demais Comitês que vierem a ser instituídos, o qual estipulará as competências, a
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composição, as regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das
reuniões, prazo dos mandatos, eventuais requisitos de qualificação de seus membros e
atividades do coordenador de cada Comitê, entre outras matérias.
V - CONSELHO FISCAL
Artigo 31.

O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente nos termos do

capítulo XIII da Lei das SA, com os poderes e atribuições a ele conferidos, e somente
será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido de acionistas
representando a porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM.
Artigo 32.

Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3

(três) e, no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual número (acionistas ou não)
todos eles qualificados em conformidade com as disposições legais.
§ 1º. Os membros do Conselho Fiscal terão o mandato até a primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que
aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização
da primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser
destituídos e reeleitos.
§ 3º. Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos cargos far-se-á por termo
lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado,
observados a exigência de submissão à cláusula compromissória, conforme o disposto
no artigo 43 deste Estatuto Social, bem como os demais requisitos legais aplicáveis.
§ 4º. Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelo respectivo suplente.
§ 5º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Artigo 33.

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

competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei.
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§ 1º. As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria
iniciativa

ou

por

solicitação

por

escrito

de

qualquer

de

seus

membros.

Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente
convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
§ 2º. As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por maioria absoluta
de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos
seus membros.
§ 3º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no
respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros
presentes.
Artigo 34.

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela

Assembleia Geral que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das S.A.
CAPÍTULO VI
Artigo 35.

EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício

social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.
§ 1º.

Além das demonstrações financeiras ao fim de cada exercício social, a

Companhia irá elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos
preceitos legais pertinentes.
§ 2º. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da
administração da Companhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta
sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste
Estatuto e na Lei das S.A.
§ 3º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição
social.
Artigo 36.

Após realizadas as deduções contempladas no

líquido deverá ser alocado da seguinte forma:
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artigo acima, o lucro

I.

5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para
constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do
capital social da Companhia;

II.

uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá
ser destinada à formação de reservas para contingências, nos termos do artigo
195 da Lei das S.A.;

III.

poderá ser destinada para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro
líquido

decorrente

de

doações

ou

subvenções

governamentais

para

investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A.;

IV.

uma parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. deverá ser
distribuída como dividendo obrigatório, observado o disposto no inciso V;

V.

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos
do inciso III acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a
Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o
excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no
artigo 197 da Lei das S.A.;

VI.

uma parcela do lucro líquido que não seja distribuída como dividendo obrigatório,
conforme descrito no inciso III acima, tampouco destinada para as reservas
descritas nos incisos acima, poderá ser destinada à formação de reserva para
investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos para
crescimento e expansão e financiar o capital de giro da Companhia. O saldo
acumulado desta reserva, somado aos saldos das demais reservas, excetuadas
a reserva de lucros a realizar, a reserva de incentivos fiscais e a reserva para
contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia, nos termos do artigo 199 da Lei das S.A.;

VII.

a assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar
reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por
ela previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.; e
25
143

VIII.

o saldo remanescente será distribuído aos acionistas como dividendos.

§ 1º. O dividendo obrigatório não será pago nos exercícios em que o Conselho de
Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a
situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá
emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 (cinco) dias da realização da
Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar na CVM um relatório
fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia.
§ 2º. Lucros retidos nos termos do § 1º deste artigo serão registrados como reserva
especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser
pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia o permitir.
Artigo 37.

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

I.

distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais;

II.

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir
dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos
pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das
reservas de capital de que trata o artigo 182, parágrafo 1º da Lei das S.A.;

III.

distribuir dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e (d) creditar
ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital
próprio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos
pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais.

Artigo 38.

A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de

lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a
legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no artigo 6º, § 2º deste Estatuto Social.
Artigo 39.

Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3

(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão em favor da Companhia.
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CAPÍTULO VII - ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E OPA POR
ATINGIMENTO DE PARTICIPAÇÃO RELEVANTE
Seção I
Artigo 40.

Alienação do Controle Acionário

A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio

de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada
sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de
aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e
na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Seção II
Artigo 41.

OPA por Atingimento de Participação Relevante

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

indireta a titularidade de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de
Natureza Societária, igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital social
Participação Relevante

mo por meio de

Novo Acionista Relevante
aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis por ações de
titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando-se o disposto na
OPA por
Atingimento de Participação Relevante
§ 1º. A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá observar
obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber,
outros expressamente previstos na regulamentação aplicável: (i) dirigida indistintamente
a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; (iii)
lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no § 2º deste artigo e
liquidada à vista, em moeda corrente nacional; e (iv) ser realizada de maneira a
assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informação
quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de
uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública.
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§ 2º. O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação
Preço da OPA

a média das

ações da Companhia, no pregão da B3, durante os 24 (vinte e quatro) meses que
antecederem o atingimento da Participação Relevante e deverá ser

ajustado por

eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros sobre o capital
próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles relacionados a
operações de reorganização societária, bem como devidamente atualizado pela Taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia

SELIC.

§ 3º. Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas na regulamentação
aplicável, imediatamente após adquirir ou tornar-se titular de ações de emissão da
Companhia ou Outros Direitos de Natureza Societária, em quantidade igual ou superior
a 20% (vinte por cento) do capital social, o Novo Acionista Relevante deverá encaminhar
uma comunicação ao Diretor de Relações com Investidores, contendo: (i) as
informações previstas no art. 12 da Instrução CVM nº 358 de 3 de janeiro de 2002, e
nº 361, de 5 de março de
Instrução CVM 361
Societária que possua; (iii) a informação sobre a obrigação de efetivar a OPA por
Atingimento de Participação Relevante; (iv) a informação da maior cotação unitária
média das ações da Companhia, no pregão da B3, durante os 24 (vinte e quatro) meses
que antecederem o atingimento da Participação Relevante, ajustada por eventos
societários ocorridos após a data da transação, tais como a distribuição de dividendos
ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações; e (v) a
informação do preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de
Participação Relevante que o Novo Acionista Relevante se propõe a pagar, observado
Preço Proposto
§ 4º. A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá ser
dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim, observadas as seguintes regras:
I.

a Assembleia Geral deverá ser realizada antes do atingimento da
Participação Relevante pelo Novo Acionista Relevante;

II.

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

o potencial Novo Acionista Relevante estará impedido de votar e não serão
computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins dos
quóruns de instalação e de deliberação da Assembleia Geral.

§ 5º. Se a OPA por Atingimento de Participação Relevante não estiver legalmente sujeita
a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da OPA por
Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data
de atingimento da Participação Relevante.
§ 6º. Se a OPA por Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente sujeita a
registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá solicitar o seu registro no prazo de
10 (dez) dias úteis, contado da data de atingimento da Participação Relevante, e estará
obrigado a atender às eventuais solicitações ou às exigências da CVM relativas à OPA
por Atingimento de Participação Relevante, dentro dos prazos prescritos na
regulamentação aplicável. A publicação do edital da OPA por Atingimento de
Participação Relevante deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data
de registro da OPA pela CVM.

§ 7º. O instrumento de OPA conterá a informação de que a documentação que
comprove o cálculo do Preço da OPA se encontra disponível a eventuais interessados,
no mínimo, na sede da Companhia e da instituição intermediadora da OPA.
§ 8º. Na hipótese de o Novo Acionista Relevante não cumprir com as obrigações
impostas por este artigo, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar,
para deliberar a suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante que
não cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no
artigo 120 da Lei n° das S.A.
§ 9º. Sem prejuízo do disposto no § 8º acima, enquanto a OPA por Atingimento de
Participação Relevante não for efetivada, liquidada ou dispensada nos termos do § 4
deste artigo, o Novo Acionista Relevante não poderá votar com mais de 20% (vinte por
cento) das ações de emissão da Companhia, cabendo ao Presidente da Assembleia
Geral não computar em Assembleia os votos que excederem o limite.
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§ 10. A exigência da OPA por Atingimento de Participação Relevante não se aplica ao
acionista ou Grupo de Acionistas que atinja a Participação Relevante:
I.

por meio de oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia, desde que tenha sido pago preço no mínimo equivalente ao Preço
da OPA;

II.

de forma involuntária, como resultado de resgate ou cancelamento de ações em
tesouraria ou decorrente de redução do capital social da Companhia;

III.

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

IV.

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

V.

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

§ 11. A efetivação da OPA por Participação Relevante não excluirá a possibilidade de
outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia, formular uma
OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
§ 12. Para fins deste artigo, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas terão
os seguintes significados:
Grupo de Acionistas
acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle
comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; (iv)
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agindo em conjunto; ou (v) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se
dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (a) uma pessoa
titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% (quinze
por cento) do capital social da outra pessoa; e (b) 2 (duas) pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação
societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital de cada uma das 2
(duas) pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações,
associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de
direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento, constituídos
no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas,
sempre que 2 (duas) ou mais entre tais entidades forem: (a) administradas ou geridas
pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica;
ou (b) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo certo que no caso
de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados
como representando um interesse comum aqueles cuja decisão sobre o exercício de
votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário; e
Outros Direitos de Natureza Societária

fideicomisso sobre as

ações de emissão da Companhia; (ii) quaisquer opções ou direitos de compra,
subscrição ou permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de
emissão da Companhia; (iii) quaisquer derivativos referenciados em ações de emissão
da Companhia que prevejam a possibilidade de liquidação não exclusivamente
financeira; ou (iv) quaisquer outros direitos que assegurem, de forma permanente ou
temporária, direitos políticos ou patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da
Companhia.
CAPÍTULO VIII - REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 42.

Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da

base acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no
Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que
deliberou a reorganização.
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não
pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em
circulação da Companhia presentes na assembleia geral deve dar anuência a essa
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estrutura.
CAPÍTULO IX - JUÍZO ARBITRAL
Artigo 43.

A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do Conselho

Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem,
perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição
de emissor, acionistas, administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei n° 6.385/76, na Lei das S.A., neste Estatuto
Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do
Brasil e pela 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.
Parágrafo Único. A posse dos administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos
e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar a
sua sujeição à cláusula compromissória, referida no caput deste Artigo 43.
CAPÍTULO X - DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 44.

A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei,

cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho
Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.
CAPÍTULO XI - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 45.

As disposições contidas nos Capítulos VII e IX, bem como as demais

regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social
(incluindo, inter alia, a vedação de que os cargos de Presidente do Conselho de
Administração ou Vice-Presidente do Conselho de Administração e de DiretorPresidente ou principal executivo da Companhia sejam acumulados pela mesma
pessoa, constante do artigo 13 deste Estatuto Social), somente terão eficácia a partir da
data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão
da Companhia.
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Artigo 46.

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

ao acionista titular de ações de emissão da Companhia ou Outros Direitos de Natureza
Societária na data de assinatura pela Companhia do Contrato de Participação no Novo
Mercado da B3, bem como a: (i) seus descendentes e cônjuge que adquirirem as
respectivas ações em decorrência de adiantamento de legítima, doação ou sucessão
hereditária; ou (ii) trusts ou entidades fiduciárias similares, tendo por beneficiário o
próprio acionista ou Grupo de Acionistas, seus descendentes ou seu cônjuge.
Artigo 47.

O Conselho de Administração poderá ser composto por, no mínimo, 3

(três) membros, dispensada a eleição de conselheiros independentes, enquanto a
Companhia não obtiver o registro de companhia aberta na CVM, na qualidade de

Artigo 48.

Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia

Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto
no Regulamento do Novo Mercado.
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ANEXO B – CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2021, QUE APROVOU, DENTRE OUTRAS MATÉRIAS, A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
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ANEXO C – MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02
NIRE 35.3.0041553-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [xx] DE [x] DE 2021
DATA, HORA E LOCAL: No dia [x] de [x] de 2021, às [x]h[x], na sede social da Companhia,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000.
PRESENÇA: A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
MESA: Presidente: Sr. Edward James Feder; Secretário: Sr. Eder da Silva Grande.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os
membros do Conselho de Administração da Companhia.
ORDEM DO DIA: No âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021 (“Oferta”),
deliberar sobre as seguintes matérias:
(i)

a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a
serem emitidas pela Companhia, no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”,
respectivamente);

(ii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência
dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade
com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”);
(iii) a determinação da forma de subscrição das Ações a serem emitidas;
(iv) a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações;
(v) a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a
homologação do novo capital social da Companhia; e
(vi) a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e o final
offering memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento
de capital, incluindo, inter alia, assinar o “Instrumento Particular de Contrato de
Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de
Distribuição de Ações Ordinárias da Multilaser Industrial S.A.” (“Contrato de
Colocação”), o “Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias
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da Multilaser S.A.” e todos os outros contratos e documentos que se fizerem
necessários no âmbito da Oferta (os “Documentos da Oferta”).
DELIBERAÇÕES: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia
foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de
Administração:
(i)

a fixação do Preço por Ação em R$[x] ([x]), com base no resultado do
procedimento de coleta de intenções de investimento (“Procedimento de
Bookbuilding”), conduzido exclusivamente com investidores profissionais no Brasil
e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e Agentes do Colocação
Internacional (conforme definidos no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial
S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e do artigo 44 da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das
S.A., a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justificada
pelo fato de que não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da
Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta
pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado
do Procedimento de Bookbuilding;

(ii)

o aumento no capital social da Companhia, de 5>Ɣ@ >Ɣ@ UHDLV  SDUD 5>Ɣ@ >Ɣ@
UHDLV  PHGLDQWH D HPLVVmR GH >Ɣ@ >Ɣ@  $o}HV GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO
autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição
pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o
disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o Estatuto Social da
&RPSDQKLD'R3UHoRSRU$omRGH5>Ɣ@ >Ɣ@UHDLV  D RYDORUGH5>Ɣ@ >Ɣ@UHDLV 
será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de
5>Ɣ@ >Ɣ@UHDLV HPDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOH E RYDORUUHPDQHVFHQWHVHUi
destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de
ações, totalizando a quantia GH5>Ɣ@ >Ɣ@UHDLV GHVWLQDGDjUHVHUYDGHFDSLWDO

(iii)

a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em
moeda corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das
cláusulas aplicáveis do Contrato de Colocação;

(iv)

a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do
capital social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições
conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela Companhia, de
acordo com a Lei das S.A., o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão e o Estatuto Social da Companhia, a partir da divulgação do Anúncio
de Início da Oferta, incluindo o direito integral ao recebimento de dividendos e
demais distribuições pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da divulgação do Anúncio de Início da Oferta;
2
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(v)

a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de >Ɣ@ >Ɣ@  $o}HV
distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo
capitaOVRFLDOGD&RPSDQKLDTXHSDVVDDVHUGH5>Ɣ@ >Ɣ@UHDLV GLYLGLGRHP>Ɣ@
>Ɣ@  $o}HV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LUi VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO GH
acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a
fim de refletir o novo capital social; e

(vi)

autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o final offering
memorandum, bem como tomar todas as providências e praticar todos e
quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento
de capital, incluindo, inter alia, assinar os Documentos da Oferta.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião
encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, [x] de [x] de 2021. MESA: (aa) Edward James Feder - Presidente; Eder da
Silva Grande - Secretário. CONSELHEIROS: (aa) Renato Feder, Alexandre Ostrowiecki,
Edward James Feder, Eduardo Shakir Carone e Tomas Henrique Fuchs.
CERTIDÃO: Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

______________________________________
Eder da Silva Grande
Secretário

3
166

ANEXO D – DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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DECLARAÇÃO DA COMPANHIA
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
MULTILASER INDUSTRIAL S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o nº 59.717.553/000102, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Companhia”), no âmbito da oferta pública
de distribuição primária de ações ordinárias, 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, com esforços de colocação das Ações no
exterior (“Oferta”) sob a coordenação do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), da
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” ou
“Agente Estabilizador”), do BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of
America”), do UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(“UBS BB”) e do BANCO SAFRA S.A. (“Banco Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o
Bank of America e o UBS BB, “Coordenadores da Oferta”), 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 fornecidas ao mercado no “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e que venham a ser fornecidas no “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de
Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.” (“Prospecto
Definitivo”), nas datas de suas respectivas publicações, por ocasião do registro e fornecidas ao
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 elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400, o Ofício-Circular
01/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, 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; e
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(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, de suas atividades, de sua situação
econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e de quaisquer outras informações
relevantes.
São Paulo, 25 de junho de 2021

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
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ANEXO E – DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
inscrita no Cadastro da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 17.298.092/000130, neste ato representada nos termos de seu estatuto social (“Itaú BBA“ 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, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), de emissão da MULTILASER INDUSTRIAL S.A., sociedade por ações, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 59.717.553/0001-02 (“Companhia”), sob a
coordenação do Coordenador Líder, da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” ou “Agente Estabilizador”), do BANK OF AMERICA MERRILL
LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A. (“Bank of America”), do UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO,
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“UBS BB”) e do BANCO SAFRA S.A. (“Banco Safra” e, em
conjunto com o Coordenador Líder, a XP, o Bank of America e o UBS BB, “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, iniciada em março
de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de

Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial 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 Multilaser Industrial S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, dentre eles a emissão de
carta conforto para os Coordenadores da Oferta;
(D)

a Companhia disponibilizou os documentos que considerou relevantes para a Oferta;
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(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:
(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 elaborado 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
1/2021/CVM/SRE, de 1º de março de 2021, 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, de suas atividades, de sua situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e de quaisquer outras informações relevantes.

São Paulo, 25 de junho de 2021

BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome: Roderick Greenlees

Nome: Cassio Gouveia

Cargo: Managing Director

Cargo: Managing Director

174

ANEXO F – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRIAIS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 MARÇO DE 2021
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Relatório da Administração
Em consonância com as disposições legais e estatutárias da Multilaser Industrial S.A.
submetemos à apreciação dos acionistas o relatório da administração, as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor independente para o exercício findo
em 31 de março de 2021.
Sobre a Multilaser
A Multilaser Industrial S.A. é uma companhia integralmente brasileira de capital fechado que
atua na fabricação, importação e comercialização de bens de consumo nos segmentos de Mobile
Device, Office & IT Supplies, Home Products e Kids & Sports.
A companhia conta com mais de 3.000 colaboradores em sua sede administrativa na cidade de
São Paulo/SP, nas unidades fabris localizadas em Manaus/AM e em Extrema/MG, onde também
está localizado um dos centros de distribuição que, em conjunto com a unidade de distribuição
em Itajaí/SC, abastece os mais de 44.000 pontos de venda em todo território nacional.
Adicionalmente, a companhia possui um laboratório na cidade chinesa de Shenzhen onde está
lotado um time de engenharia que atestam a qualidade, as unidades fabris e os processos
produtivos dos fornecedores localizados na Ásia.
Com alto conhecimento técnico e mercadológico, a companhia ocupa as mais altas posições em
participação de mercado em diversos segmentos de atuação, além de conta com o
reconhecimento dos consumidores no que diz respeito a qualidade, atendimento e pós venda.
Comentários da Administração
O ano de 2021 continua sendo desafiador devido aos impactos da pandemia da COVID-9, tanto
economicamente, como nas dinâmicas de trabalho e hábitos de consumo, exigindo inovação
por parte das empresas e da população como um todo.
Tendo esse cenário em vista, a Multilaser demonstrou estar bem posicionada para absorver os
impactos adversos e capturar oportunidades, principalmente em decorrência de seu modelo de
negócio singular que permite diluir e administrar os riscos pela alta capilaridade e
heterogeneidade da base de clientes, agilidade no lançamento, amplo portfólio de produtos
novos e existentes e excelência no pós venda.
Assim, registrou no primeiro trimestre de 2021 uma Receita Líquida Consolidada de R$ 1,4
bilhão, apresentando um aumento de 193% em relação ao 1T20 e Lucro Líquido Consolidado de
R$ 193.624 milhões, revertendo o prejuízo do ano anterior.
Desempenho financeiro Consolidado
Em um exercício com inúmeras peculiaridades a companhia reporta crescimento expressivo em
receita e lucro com manutenção da margem bruta conforme gráficos a seguir:
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Na tabela abaixo repoprtamos os principais indicadores de resultado referentes aos trimestres
findos em 31 de março de 2020 e 2021:

(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
Lucro Líquido
Margem Líquida (%)

Período de três meses findo em
31/03/2021 31/03/2020
Variação
1.402.533
478.740
193,0%
474.284
166.462
184,9%
33,8%
34,8%
-100 bps
193.624 7.606
-2645,7%
13,8%
-1,6% 1540 bps

A receita líquida apresentou crescimento de 193,0% no primeiro trimestre de 2021, atingindo
R$ 1.402, 5 milhões, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Este aumento também foi refletido no lucro bruto que avançou 184,9% na comparação entre os
trimestres, com margem bruta de 33,8% para o primeiro trimestre do ano de 2021 e 34,8% no
mesmo período de 2020.
A companhia reverteu o prejuizo líquido de R$ 7,6 milhões referente ao primeiro trimestre de
2020 para um lucro líquido de R$ 193,6 milhões no primeiro trimestre de 2021.
Expectativas
O ano de 2021 segue em cenário de pandemia, contudo com perspectivas de retomada da
atividade econômica e empresarial com alteração nos hábitos laborais e das famílias que
tendem a se normalizar de forma híbrida entre àquelas observadas anteriormente e com o
advento do isolamento social. A Multilaser seguirá a estratégia de agarrar as oportunidades de
mercado e ampliar a sua presença na vida dos consumidores visando melhorar a condição das
famílias por meio da tecnologia, mantendo sua política de investimento e desenvolvimento de
sua equipe.
Relacionamento com os auditores independentes
Em atendimento à Instrução CVM 381/03 e ao Ofício Circular CVM/SEP 01/2021, a Companhia
informa que os auditores independentes (BDO RCS Auditores Independentes S/S) são
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contratados para a realização dos serviços de auditoria externa sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e assegura, por meio das políticas adotadas pela
Companhia, integral preservação de independência e objetividade necessárias para a execução
dos trabalhos de auditoria independente em observância às Normas Brasileiras de Auditoria e
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A BDO RCS Auditores Independentes S/S não
prestou outros serviços adicionais que ultrapassem 5% dos honorários dos serviços de auditoria
das demonstrações financeiras da Multilaser Industrial S.A.

Para onde a tecnologia for a Multilaser estará lá!
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Tel.: +55 11 3848 5880
Fax: + 55 11 3045 7363
www.bdo.com.br

Rua Major Quedinho 90
Consolação – São Paulo, SP - Brasil
01050-030

c

RELATÓRIO DE REVISÃO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas e Administradores da
Multilaser Industrial S.A.
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Multilaser
Industrial S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente,
referentes aos trimestres findos em 31 de março de 2021, que compreendem o balanço patrimonial
em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findos em 31 de
março de 2021 e 2020, incluindo as notas explicativas.
A Administração da Companhia e suas controladas é responsável pela elaboração das informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 (R4) - Demonstração
intermediária e com a norma internacional “IAS 34 - Interim Financial Reporting”, emitida pelo
“International Accounting Standards Board (IASB)”, assim como pela apresentação dessas informações
de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar
uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas com base
em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão (NBC TR
2410 - Revisão de Demonstrações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 –
Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,
respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações,
principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria
e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os
assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos
uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações contábeis 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 a
NBC TG 21 (R4) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Ênfase
Reapresentação das informações contábeis intermediárias
Conforme descrito na Nota Explicativa n° 2.7, às informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas referentes aos períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020 estão sendo
reapresentadas em decorrência dos ajustes realizados pela Companhia para corrigir os efeitos
contábeis relacionados ao assunto mencionado na referida nota explicativa, conforme previsto na NBC
TG 23 - Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Esse relatório substitui o
anteriormente emitido em 24 de junho de 2021. Nossa conclusão não está modificada em relação a
esse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações intermediárias do valor adicionado
As informações contábeis intermediárias acima referidas incluem as Demonstrações do Valor
Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes aos períodos de três meses findo em 31 de
março de 2021 e 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 na NBC TG 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.
São Paulo, 14 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Luiz Gustavo Pereira dos Santos
Contador CRC 1 SP 258849/O-9
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26
9
9

8
10
11
12
13

Investimentos
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos de direitos de uso

5
28
6
25(b.2)(b.3)
7
9

4

Nota
explicativa

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Instrumentos financeiros derivativos
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante

Circulante

Ativo

4.935.939

889.726

3.867.710

789.112

476.382
5.020
87.032
2.107
4.779
575.320

554.253
5.020
99.117
2.066
11.256
671.712

5.456.098

445.331

5.020
185.378
5.315
11.764
207.477

124.909
61.845
51.100
237.854

502.003
1.428.902
2.648.834
19.798
360.735
27.225
23.269
5.010.766

4.687.365

404.382

5.020
161.925
5.403
5.504
177.852

133.208
53.797
39.525
226.530

452.453
967.780
2.610.622
10.920
222.315
6.568
12.325
4.282.983

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/12/2020

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.

Total do ativo

Total do ativo não circulante

130.139
53.797
29.857
213.793

41.237
973.180
183.878
1.651.923
10.920
207.001
6.506
3.953
3.078.598

121.741
60.672
35.600
218.014

30.944
1.440.984
173.922
2.009.485
19.798
328.618
27.177
15.286
4.046.213

Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/12/2020

Balanços patrimoniais
Em 31 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em milhares de Reais)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
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Total do passivo e patrimônio líquido

4.935.939

757.039
12.271
55.182
730.062
155.034
22.711
(2.448)
1.729.852

19.1
19.2(c.1)
19.2(a)
19.2(b)
19.2(c.2)
19.2(c.3)

1.046.997

855.121
40.424
143.269
8.183

1.462.879
402.573
33.645
23.730
41.991
78.609
3.766
35.385
23.538
3.443
49.530
2.159.090

3.867.710

757.039
8.357
45.501
599.432
101.722
22.711
(10.708)
1.524.055

655.444

473.464
36.457
142.079
3.445

1.227.723
232.282
26.619
22.602
170
51.594
20.548
35.430
23.538
1.681
46.024
1.688.211

Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/12/2020

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Reserva incentivos fiscais
Reserva de retenção de lucros
Reserva estatutaria
Ações em tesouraria
Total do patrimônio líquido

15
17
18
13

13
-

15
16
17
28
25(b.2)(b.3)
-

14

Nota
explicativa

Total do passivo não circulante

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributarias
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Passivos de arrendamento

Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Adiantamento de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações com garantia
Juros sobre capital próprio e dividendos
Passivos de arrendamento
Outras contas
Total do passivo circulante

Circulante
Fornecedores

Passivo e patrimônio líquido

5.456.098

757.039
12.271
55.182
730.062
155.034
22.711
(2.448)
1.729.852

1.065.998

855.121
58.700
143.269
8.909

1.941.620
402.573
38.153
41.198
81.764
3.766
35.387
23.538
3.688
88.562
2.660.248

4.687.365

757.039
8.357
45.501
599.432
101.722
22.711
(10.708)
1.524.055

662.354

473.464
42.641
142.079
4.170

1.992.782
232.282
30.250
37.329
54.921
20.548
35.432
23.538
2.138
71.736
2.500.955

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/12/2020
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações do resultado
Periódos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Receita líquida de vendas
Custo das mercadorias e produtos vendidos

Nota
explicativa
20
21

Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020
1.362.182
468.208
(1.047.110)
(350.152)

Lucro bruto

315.072

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020
1.402.533
478.740
(928.249)
(312.278)

118.056

474.284

166.462

(Despesas)/receitas operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado com equivalência patrimonial
Outras (despesas)/receitas operacionais
Resultado antes do resultado financeiro

21
21
8
23

(174.057)
(29.300)
77.870
(468)
189.117

(87.323)
(9.950)
20.848
2.260
43.891

(214.237)
(30.888)
(823)
228.335

(105.407)
(10.636)
176
50.595

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado financeiro

22

46.989
(32.197)
(1.888)
12.904

1.421
(3.516)
(40.941)
(43.036)

48.113
(33.158)
(6.212)
8.743

2.234
(3.717)
(48.264)
(49.747)

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

202.022
26.(a)
26.(a)

(8.398)

Lucro (Prejuízo) do período

856

237.079

(8.462)

(35.156)
(8.299)

848
(552)
(7.901)

193.624

(7.606)

193.624

(7.606)

-

193.624
193.624

(7.606)
(7.606)

193.624
193.624

(7.606)
(7.606)

Resultado por ação:
Resultado por ação - básico (em R$)

24

0,908708

0,035202

0,908708

0,035202

Resultado por ação - diluído (em R$)

24

0,908708

0,035202

0,908708

0,035202

Resultado atribuído aos
Acionistas controladores
Lucro (Prejuízo) do período

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Periódos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício
Resultado abragente total
Resultado atribuído aos:
Acionistas controladores
Resultado abragente total

Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020
193.624
(7.606)
193.624
(7.606)

193.624
193.624

(7.606)
(7.606)

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020
193.624
(7.606)
193.624
(7.606)

193.624
193.624

(7.606)
(7.606)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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-

Reserva legal

Reserva de incentivos fiscais

Destinações

-

757.039

Capital social

757.039

-

Lucro líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2020

Saldos em 31 de março de 2020

Destinações:

Prejuízo do período

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Capital social
757.039

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

12.271

-

3.914

-

-

-

-

8.357

Reserva de capital

-

-

Reserva de capital
-

55.182

-

-

-

-

9.681

-

45.501

Reserva legal

23.286

-

Reserva legal
23.286

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.

757.039

-

Transferência de ações entre sócios (nota n°19.2(c.3))

Saldos em 31 de março de 2021

-

Retenção de lucros

Remuneração com entrega de ações (nota n°19.2(c.1)) / nota 29

187
155.034

-

-

53.312

-

-

-

101.722

Retidos

Retenção de lucros

-

346.059

730.063

-

-

-

130.631

-

-

599.432

Reserva de
incentivos fiscais

Reserva de lucros

23.593

-

23.593

Retidos

Reserva de
incentivos fiscais
346.059

Reserva de lucros
Retenção de lucros

22.711

-

-

-

-

-

-

22.711

Reserva estatutária

-

-

-

Reserva estatutária

(2.448)

6.857

1.403

-

-

-

-

(10.708)

Ações em tesouraria

-

-

-

Ações em tesouraria

-

-

-

-

(53.312)

(130.631)

(9.681)

193.624

Lucros
acumulados

(7.606)

(7.606)

-

Prejuízo acumulado

1.729.852

6.857

5.317

-

-

-

193.624

1.524.055

Total

1.142.372

(7.606)

Total
1.149.978
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Periódos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Nota
explicativa

Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020

Fluxo de caixa da atividade operacional

Lucro líquido/(prejuízo) do período

Ajustes as atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Equivalência patrimonial
Depreciação e amortização
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Variação cambial não realizada
Despesas de juros líquidos
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa
Estimativas para gastos e abatimentos com clientes
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

193.624

26.(a)
8
11,12 e 13
11
5
6
18
-

8.398
(77.870)
2.695
4
126
11.798
(691)
(15.341)
9.573
(9.844)
1.190
(45)
(13.485)
110.131

Variações patrimoniais
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar

-

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais

(7.606)

8.462
(20.848)
2.797
(11.402)
611
1.223
(19.670)
8.744
11.441
(16.283)
35.427
(7.104)

193.624

8.299
7.368
4
(3.803)
11.817
(691)
(15.213)
13.091
(10.871)
1.190
(45)
(13.485)

(7.606)

7.901
4.991
(19.469)
611
1.223
(18.484)
16.174
16.254
(16.283)
35.427
(239)

191.285

20.499

(461.345)
(347.718)
(121.617)
(34.666)
235.944
5.096
79.366

3.957
(239.653)
(28.564)
62.098
184.925
14.655
(25.470)

(458.309)
(27.341)
(138.419)
(51.226)
(46.446)
19.928
51.568

9.299
(242.197)
(37.063)
60.591
237.508
24.678
(22.983)

(644.939)

(28.053)

(650.245)

29.833

(534.809)

(35.157)

(458.960)

50.332

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Investimento em participação societária
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos

11
12
-

(14.195)
(14.195)

(3.502)
(570)
(4.072)

(29.970)
(29.970)

(5.267)
17.803
12.535

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos de passivos de arrendamento
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamentos

15.4
15.4
15.4
13

590.401
(41.331)
(9.720)
(639)
538.711

27.555
(16.185)
(583)
(1.220)
9.566

590.401
(41.331)
(9.720)
(870)
538.480

20.226
(16.185)
(621)
(8.196)
(4.777)

(10.293)

(29.663)

49.550

58.091

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

41.237

33.871

452.453

97.980

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

30.944

4.209

502.003

156.071

49.550

58.091

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

(10.293)

(29.663)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações dos valores adicionados
Periódos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Controladora
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020
Receitas
Venda de mercadorias e serviços
Outras receitas
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado
31/03/2020

1.582.158
16
15.341
1.597.514

543.893
116
19.670
563.679

(1.053.810)
(143.738)
9.844
(1.187.704)

(337.708)
(75.766)
(11.441)
(424.915)

(803.803)
(170.533)
10.871
(963.465)

(262.795)
(86.031)
(16.254)
(365.080)

138.764

596.022

185.813

Valor adicionado bruto

409.810

Depreciação e amortização

(2.695)

(2.797)

1.544.219
54
15.213
1.559.487

(7.368)

532.294
116
18.483
550.893

(4.991)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

407.115

135.967

588.654

180.822

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras e variaçoes cambiais
Outras
Valor adicionado total a distribuir

77.870
83.804
1.979
570.768

20.848
21.650
1.112
179.577

119.888
1.979
710.520

31.336
1.123
213.281

51.059
8.442
2.860
62.362

23.571
6.617
2.065
32.253

58.305
10.829
3.381
72.515

27.195
7.660
2.330
37.185

170.237
70.416
273
240.926

65.261
21.573
161
86.995

262.766
66.353
288
329.406

71.473
24.278
317
96.067

67.367
5.685
804
73.856

62.819
4.822
294
67.935

106.811
7.061
1.104
114.976

79.093
7.957
586
87.635

(7.606)
(7.606)

193.624
193.624

(7.606)
(7.606)

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Outras
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos

193.624
193.624

Valor adicionado total distribuído

570.768

179.577

710.520

213.281

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Contexto operacional
A Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, domiciliada no Brasil com sede na cidade de São Paulo, possui um
complexo industrial em Extrema - MG, com mais de 120.000 m2, detentora de
um portfólio abrangente e diversificado de produtos.
Tem como atividades preponderantes a importação, fabricação, venda,
distribuição e pós-venda de diversos produtos, dentre eles tablets,
smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de
informática, eletroportáteis, casa conectada - IoT (Internet of Things),
utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos,
instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos
automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets
e puericultura, oferecidos sob marcas próprias e marcas licenciadas a milhares
de clientes varejistas e no comércio eletrônico.
A Companhia foi fundada em 14 de novembro de 1988, com o nome de Fax Point
Indústria, Importação e Exportação Ltda., teve sua denominação social alterada
para Multilaser Industrial S.A. em junho de 2015.
Companhia possuí ainda, quatro controladas diretas:
Multilaser Industria de Equipamentos de Informática, Eletrônicos e
Ópticos Ltda.: é uma sociedade empresarial limitada, fundada em 2013,
também localizada no município de Extrema – MG, cujo seu objeto social
consistente na produção de equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos;
Giga Industria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A.: é
uma sociedade empresarial limitada, adquirida em março de 2017, localizada
em Manaus-AM, cujo seu objeto social consistente em comercialização,
industrialização e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos,
informática, segurança eletrônica e telecomunicações;
Proinox Brasil Ltda.: é uma sociedade empresarial limitada, adquirida em
março de 2019, localizada em Santa Catarina, cujo seu objeto social
consistente em comercialização e importação de produtos diversos;
Lojas Multilaser – Comércio Varejistas Ltda.: em outubro de 2019, a
Companhia iniciou o investimento em sua primeira loja física própria,
localizada na cidade de São Paulo - SP, cuja operação está em pleno
funcionamento.

190

14

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
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2.

Apresentação e elaboração das informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
2.1. Declaração de conformidade
As informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, foram
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB) e as normas e
regulamentos emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as
orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
As informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas,
foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios. A
Administração realiza uma avaliação da capacidade da Companhia e de
suas controladas em dar continuidade às suas atividades durante a
elaboração das informações contábeis. A Administração não identificou
nenhuma incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia e de suas
controladas em dar continuidade às suas atividades.
A Administração da Companhia declara que todas as informações
relevantes próprias das informações contábeis intermediárias, individuais
e consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das informações
contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, foram autorizadas
pela Diretoria em 13 de julho de 2021.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e
consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Companhias abertas.
NBC TG 09 / (Deliberação CVM 557/08). As normas IFRS não requerem a
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas normas
IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar,
sem prejuízo ao conjunto das demonstrações contábeis.
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2.2. Base de apresentação
As Informações contábeis intermediárias foram elaboradas para os
períodos de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020 de acordo
com a NBC TG 21 (R4) - Demonstração Intermediária e com a norma
internacional IAS 34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo
“International Accounting Standards Board - IASB”, assim como pela
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à
elaboração das Informações Trimestrais (ITR), inclusive as orientações
contidas no Ofício Circular CVM/SNC/SEP/Nº 003/2011.
Estas informações contábeis intermediárias não incluem todas as
informações e divulgações requeridas nas Demonstrações Financeiras
anuais, e, portanto, devem ser lidas em conjunto com as demonstrações
contábeis, individuais e consolidadas, referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, as quais foram preparadas de
acordo com o IFRS e de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Não houve mudanças nas práticas contábeis adotadas no período
findo em 31 de março de 2021 e 2020 em relação às aplicáveis em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018 além dos novos pronunciamentos,
interpretações e alterações que entraram em vigor posteriormente a 31
de dezembro de 2020, conforme item 2.6 desta nota explicativa.
A NBC TG 21 (R4)) / IAS 34 requer o uso de certas estimativas contábeis
por parte da Administração da Companhia. As demonstrações contábeis
intermediárias, individuais e consolidadas, foram preparadas utilizando o
custo histórico como base de valor, exceto quando indicado de outra
forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar apresentados
pelo valor justo
As informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, são
apresentadas em Reais (R$) que é a moeda de apresentação. Todos os
valores estão arredondados para milhares de Reais, exceto quando
indicado de outra forma.
2.3. Conversão de saldos em moeda estrangeira
Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional da controladora e a moeda de apresentação das
informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, é o real.
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As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda
funcional utilizando-se as taxas de câmbio vigentes nas datas das
transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação
dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final do
período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado.
Em 31 de março de 2021 e 2020 e 31 dezembro de 2020, os ativos e
passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Reais,
principalmente, utilizando as seguintes taxas de câmbio:
Fechamento
Média
31/03/2021 31/12/2020 31/03/2021 31/03/2020
6,6915
6,3779
6,6033
4,9225
5,6973
5,1967
5,4833
4,4657

Moeda
Euro
Dólar Norte Americano

2.4. Uso de estimativa
A preparação das informações contábeis intermediárias, individuais e
consolidadas, de acordo com as IFRS e as NBC’s requerem o uso de certas
estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões em
relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As áreas que envolvem julgamento críticos ou o uso de estimativas,
relevantes para as demonstrações contábeis intermediárias, individuais e
consolidadas, estão demonstradas na Nota Explicativa nº 2.5 abaixo.
As controladas são consolidadas integralmente a partir da data da sua
fundação, ou a partir da data em que a Companhia obteve o seu controle
efetivo.
As informações contábeis intermediárias consolidadas são elaboradas com
base nas demonstrações contábeis da controlada, e suas controladas, que
utilizam as mesmas práticas contábeis em sua elaboração. Os períodos de
apresentação, das controladoras coincidem com os das controladas. Os
principais procedimentos de consolidação estão descritos no item 3.
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2.5. Estimativas contábeis e julgamentos contábeis críticos
A elaboração das informações contábeis individuais e consolidadas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e IFRS, requer que a
Administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis que afetam os valores apresentados de receitas,
despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Estes
julgamentos e estimativas se baseiam em premissas originadas da
experiência histórica e outros fatores, incluindo projeções de eventos
futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. Contudo, a
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo
ou passivo afetado em períodos futuros.
A seguir, destacam-se as principais transações que envolvem o uso de
julgamentos e premissas que, dada as fontes de incerteza nas estimativas
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do
balanço, podem gerar risco significativo de causar eventuais ajustes
significativos no valor contábil dos ativos e passivos no exercício social
seguinte: (i) Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD);
(ii) Ajuste de valor presente das contas a receber; (iii) Estimativa com
gastos e abatimentos com clientes; (iv) Perda estimada no valor
recuperável dos estoques; (v) vida útil dos bens do ativo imobilizado; (vi)
tributos e incentivos fiscais; (vii) Obrigações com garantia; (viii) Provisão
para riscos processuais, cíveis e tributários; (ix) recebimento de rebates
de fornecedores; (x) realização dos tributos diferidos; (xi) recompra/
transferência de ações entre sócios. (xii) remuneração com entrega de
ações mensuradas a valor justo.
2.6. Novas normas, alterações e interpretações de normas
Novas normas adotadas em 1 de janeiro de 2021;
Normas e emendas a normas
Definição de taxas de juros de referência
para aplicação das normas IFRS 9, IAS 39, IFRS
Aprimoramento de normas
7, IFRS 4 e IFRS 16

Aplicações obrigatórias
com início em ou após:

1 de janeiro de 2021

As alterações nas referidas normas não tiveram impactos nas informações
contábeis intermediárias da Companhia.
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Novas normas, interpretações e emendas emitidas pelo IASB que são
efetivas em períodos contábeis futuros e que a Companhia decidiu
por não adotar antecipadamente são os seguintes, válidas para
períodos iniciados a partir de 1° de janeiro de 2021;

IAS 37
IAS 16
IFRS 3
Aprimoramento
de normas
IAS 1
IFRS 4
IFRS 17

Normas e emendas a normas
Contrato oneroso - Classificação dos custos relacionados ao
cumprimento de contrato oneroso.
Imobilizado - Classificação de itens antes do imobilizado estar em
condições de operação
Estrutura conceitual
IFRS 1 - Aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS 9 Critério do teste de 10% para a reversão de passivos financeiros;
IFRS 16 - Exemplos ilustrativos de arrendamento mercantil e IAS
41 - Aspectos de mensuração a valor justo
Classificação de passivos como circulante ou não circulante.
Contrato de seguros - Isenções temporárias da aplicação da IFRS
9 para seguradoras
Nova norma para Contratos de Seguros em substituição do IFRS 4

Aplicações
obrigatórias com
início em ou após
1 de janeiro de 2022
1 de janeiro de 2022
1 de janeiro de 2022

1 de janeiro de 2022
1 de janeiro de 2023
1 de janeiro de 2023
1 de janeiro de 2023

A Companhia não espera impacto dessas alterações nas normas contábeis.
2.7. Reapresentação das informações contábeis intermediárias individuais
e consolidadas
Administração da Companhia, com objetivo de atender aos requerimentos
previstos no Ofício CVM n° 89/2021/CVM/SEP/GEA-2, recebido no
contexto do pedido de registro de companhia aberta, realizou ajustes no
balanço patrimonial, demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o período findo em 31 de março de 2021, bem como das notas explicativas
n° 19.2, 21, 24, 25.3, 26, 28 e 29 para corrigir os efeitos contábeis
relacionados a mensuração a valor justo das ações entregues como parte
da remuneração da Administração ao longo do período de 2021. As
referidas ações foram mensuradas a valor justo, com base em laudo de
avaliação econômico-financeiro da Companhia (método de fluxo de caixa
descontado), elaborado por consultores externos, cujo montante apurado
por ação foi de R$ 18,45. Diante deste cenário, a Companhia procedeu os
referidos ajustes de correção em relação a este assunto e está
reapresentando as informações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas de 31 de março de 2021, anteriormente emitidas em 24 de
junho de 2021, em consonância com os requerimentos previstos da NBC
TG 23 / IAS 8 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação
de Erro. Os efeitos destes ajustes estão apresentados abaixo:
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Controladora
31/03/2021
Originalmente
apresentado

Consolidado

31/03/2021
Reapresentado

Ajustes

31/03/2021
Originalmente
apresentado

31/03/2021
Reapresentado

Ajustes

Fluxo de caixa da atividade operacional

Lucro líquido/(prejuízo) do período

Ajustes as atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Equivalência patrimonial
Depreciação e amortização
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Variação cambial não realizada
Despesas de juros líquidos
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa
Estimativas para gastos e abatimentos com clientes
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

194.761

8.398
(77.870)
2.695
4
126
11.798
(691)
(15.341)
9.573
(9.844)
1.190
(45)
(14.622)

(1.137)

1.137

193.624

8.398
(77.870)
2.695
4
126
11.798
(691)
(15.341)
9.573
(9.844)
1.190
(45)
(13.485)

194.761

8.299
7.368
4
(3.803)
11.817
(691)
(15.213)
13.091
(10.871)
1.190
(45)
(14.622)

(1.137)

1.137

193.624

8.299
7.368
4
(3.803)
11.817
(691)
(15.213)
13.091
(10.871)
1.190
(45)
(13.485)

110.131

-

110.131

191.285

-

191.285

(461.345)
(347.718)
(121.617)
(34.666)
235.944
5.096
79.366

-

(461.345)
(347.718)
(121.617)
(34.666)
235.944
5.096
79.366

(458.309)
(27.340)
(138.419)
(51.226)
(46.446)
19.928
51.568

-

(458.309)
(27.340)
(138.419)
(51.226)
(46.446)
19.928
51.568

(644.939)

-

(644.939)

(650.245)

-

(650.245)

(534.809)

-

(534.809)

(458.960)

-

(458.960)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Investimento em participação societária
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos

(14.195)
(14.195)

-

(14.195)
(9.175)

(29.970)
(29.970)

-

(29.970)
(29.970)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos de passivos de arrendamento
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamentos

590.401
(41.331)
(9.720)
(639)
538.711

-

590.401
(41.331)
(9.720)
(639)
538.711

590.401
(41.331)
(9.720)
(870)
538.480

-

590.401
(41.331)
(9.720)
(870)
538.480

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

(10.293)

-

(5.273)

49.550

-

49.550

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

41.237

-

41.237

452.453

-

452.453

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

30.944

-

30.944

502.003

-

502.003

(10.293)

-

(10.293)

49.550

-

49.550

Variações patrimoniais
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais

(Diminuição)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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Controladora
31/03/2021
Originalmente
apresentado
Receitas
Venda de mercadorias e serviços
Outras receitas
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

Consolidado
31/03/2021
Reapresentado

Ajustes

1.582.158
16
15.341
1.597.514

-

1.582.158
16
15.341
1.597.514

(1.053.810)
(143.738)
9.844
(1.187.704)

-

(1.053.810)
(143.738)
9.844
(1.187.704)

409.810
(2.695)

-

409.810
(2.695)

31/03/2021
Originalmente
apresentado
1.544.219
54
15.213
1.559.487

31/03/2021
Reapresentado

Ajustes
-

1.544.219
54
15.213
1.559.487

(803.803)
(170.533)
10.871
(963.465)

-

(803.803)
(170.533)
10.871
(963.465)

596.022

-

596.022

(7.368)

-

(7.368)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

407.115

-

407.115

588.654

-

588.654

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras e variaçoes cambiais
Outras
Valor adicionado total a distribuir

77.870
83.804
1.979
570.768

-

77.870
83.804
1.979
570.768

119.888
1.979
710.520

-

119.888
1.979
710.520

49.922
8.442
2.860
61.224

1.137
1.137

51.059
8.442
2.860
62.362

57.168
10.829
3.381
71.378

1.137
1.137

58.305
10.829
3.381
72.515

170.237
70.416
273
240.926

-

170.237
70.416
273
240.926

262.766
66.353
288
329.406

-

262.766
66.353
288
329.406

67.367
5.685
804
73.856

-

67.367
5.685
804
73.856

106.811
7.061
1.104
114.976

-

106.811
7.061
1.104
114.976

193.624
193.624

194.761
194.761

570.768

710.520

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Outras
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos

Valor adicionado total distribuído

194.761
194.761
570.768

(1.137)
(1.137)
-

(1.137)
(1.137)
-

193.624
193.624
710.520

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas.
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3.

Resumo das principais práticas contábeis
3.1. Principais práticas contábeis
Conforme mencionado da nota explicativa n°2.2, estas informações
contábeis intermediárias não incluem todas as informações e divulgações
requeridas nas demonstrações contábeis anuais, e, portanto, devem ser
lidas em conjunto com as demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2020, 2019 e 2018, as quais foram preparadas de acordo com o IFRS e de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Não houve mudanças
nas práticas contábeis adotadas no período findo em 31 de março de 2021
e 2020 em relação às aplicáveis em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
além dos novos pronunciamentos, interpretações e alterações que
entraram em vigor posteriormente a 31 de dezembro de 2020, conforme
item 2.6 desta nota explicativa.

4.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
31/03/2021
Caixa
Bancos
Aplicações financ eiras

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

3

2

112

93

21.794

26.071

23.167

59.799

9.147

15.164

478.724

392.561

30.944

41.237

502.003

452.453

As aplicações financeiras estão representadas por: (i) Certificados de Depósitos
Bancários (“CDB”); (ii) títulos emitidos de operações compromissadas pelas
instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez
imediata; (iii) fundo de investimento.
A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira
no resultado do exercício.
5.

Contas a receber
Composição das contas a receber de clientes:
Controladora
31/03/2021
Contas a receber

1.478.335

(-) Estimativa para perdas recebimento de créditos
(-) Ajuste a valor presente - AVP

1.026.563

31/03/2021

31/12/2020

1.467.191

1.021.973

(35.647)

(50.988)

(36.585)

(51.798)

(1.704)

(2.395)

(1.704)

(2.395)

1.440.984

201

Consolidado

31/12/2020

973.180

1.428.902

967.780
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As vendas a prazo foram trazidas ao valor presente à data das transações com
base na taxa estimada pelo prazo de recebimento, quando nelas há um
componente financeiro incluso, e cujos vencimentos são superiores a 120 dias.
As taxas de descontos utilizadas são as taxas implícitas nas respectivas
transações e variam entre 2% e 2,5% a.a.
O ajuste a valor presente é reconhecido no resultado na conta de receitas, e
tem como contrapartida a conta de clientes. A sua recomposição é registrada
como receita financeira no resultado financeiro.
Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
Controladora
31/03/2021
Valores a vencer

Consolidado

31/12/2020

1.105.851

31/03/2021

865.591

1.122.515

31/12/2020
860.801

Valores vencidos:
134.324

2.322

127.503

2.309

De 31 a 60 dias

68.622

49.547

49.019

49.272

De 61 a 90 dias

67.954

37.579

65.276

37.370

De 91 a 180 dias

65.937

20.537

66.294

20.423

Acima de 180 dias

35.647

50.988

36.585

51.798

1.478.335

1.026.563

1.467.191

1.021.973

Até 30 dias

Movimentação da Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD)
Controladora
31/03/2021
Saldos iniciais

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

(50.988)

(25.646)

(51.798)

(26.377)

Estimativa constituida

(11.918)

(55.268)

(13.643)

(59.977)

Estimativa revertida

27.259

29.926

28.857

34.557

(35.647)

(50.988)

(36.585)

(51.798)

Saldos finais

A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48-Instrumentos
financeiros, na mensuração das perdas de crédito esperadas. A Companhia
estabeleceu uma matriz de provisão com base na média de perdas de crédito
histórica e a perda prevista ajustada a fatores prospectivos específicos do
ambiente econômico na qual atua e por qualquer garantia financeira
relacionada aos recebíveis para todo o saldo de contas a receber.
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6.

Estoques
Composição dos estoques:
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Produtos acabados

501.974

256.614

597.690

Matérias-prima

466.159

235.610

514.754

271.604

1.075.712

1.195.671

1.573.460

2.105.043

Importações em andamento
Material de embalagem

-

Perda no valor recuperável do estoque

8.233

(34.360)

(44.205)

2.009.485

1.651.923

273.096

-

8.820

(37.070)

(47.941)

2.648.834

2.610.622

Movimentação das perdas estimadas ao valor recuperável de estoque:
Controladora
31/03/2021
Saldos no inicio dos exercicios

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

(44.205)

(41.770)

(47.941)

(46.003)

Perda no valor liquido realizável do estoque

(2.115)

(54.440)

(2.327)

(69.540)

Reversão de perda no valor liquido realizável do estoque

11.959

52.005

13.198

67.603

(34.360)

(44.205)

(37.070)

(47.941)

Saldos finais

A Companhia reconheceu no resultado dos períodos findos em 31/03/20201 e
31/03/2020, a rubrica de “'Custo das mercadorias e produtos vendidos”, os
montantes de R$ 1.047.110, R$ 350.152, respectivamente, como resultado da
venda dos estoques.
7.

Tributos a recuperar
Os saldos de tributos a recuperar:
Controladora
31/03/2021
IPI a recuperar

22.661

ICMS a recuperar

Consolidado

31/12/2020
13.110

31/03/2021
26.866

31/12/2020
17.661

9.117

4.011

11.836

5.893

PIS e COFINS a recuperar

125.638

78.766

135.345

80.134

IRPJ e CSLL a recuperar

171.202

110.259

186.416

117.500

Outros impostos a recuperar

203

-

855

272

1.127

328.618

207.001

360.735

222.315
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IPI / IRPJ e CSLL a recuperar
Com a aprovação da lei 13.969 de dezembro de 2019, em abril de 2020,
passaram a vigorar novas disposições para as Leis da Informática e PADIS. Dentre
as mudanças, trazidas pela nova legislação, estão a alteração do incentivo de
redução do IPI.
A nova lei que retirou o incentivo, implementou um novo benefício fiscal, que
será aproveitado por meio de crédito financeiro que leva em conta o valor do
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação das empresas (PD&I), e
o valor do faturamento de produtos que cumpram as regras do processo
produtivo básico (PPB) – Lei 8.248/91.
No expediente da lei o referido crédito financeiro deve ser utilizado para abater
os valores de imposto de renda e contribuição social, bem como na
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal. No
balanço patrimonial da Companhia, o crédito financeiro está reconhecido na
rubrica IRPJ e CSLL a recuperar, no grupo de tributos a recuperar.
PIS / COFINS
A Companhia era parte em processo que discutia créditos para o PIS e COFINS.
Em 2020, após trânsito em julgado, a companhia obteve êxito e reconheceu os
valores em seu resultado e na rubrica de “PIS e COFINS a recuperar”.
A Administração está empenhada na busca por oportunidades de realização
destes créditos tributários ao longo do próximo exercício social.
8.

Investimentos
Investimentos em controladas
As informações sobre as controladas do Grupo no final do período do relatório
estão apresentadas a seguir:
Controladora
Controladas

Participação

31/03/2021

31/12/2020

(1) M ultilaser Indústria de Equipamentos de Informática,
100,00%

343.467

304.952

Eletrônic a S.A.

100,00%

209.952

165.370

(3) Proinox Brasil Ltda

100,00%

1.048

(4) Lojas Multilaser - Comercio Varejista Ltda

100,00%

Eletrônic os e Opticos Ltda.
(2) Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança

(214)
554.253

204

6.395

(334)
476.382
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Movimentação dos investimentos em participações societárias nas
demonstrações contábeis intermediárias, individuais da controladora em
31/03/2021:
(1)
Controladas

Componentes

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Equivalência patrimonial
Saldos em 31 de março de 2021

(2) Giga

(3) Proinox

304.952

165.370

38.515

44.581

343.467

209.952

(4) Loja

Total

6.395

(334)

476.382

(5.346)

120

77.870

1.048

(214)

554.253

Informações relevantes sobre os investimentos em participações societárias
em 31 de março de 31/03/2021 e 31/12/2020:

9.

31/03/2021
Percentual de participação
Total de ativos
Total de passivos
Capital Social
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Resultado Líquido do Período
Patrimonio Liquido conforme % participação
Participação do grupo nos lucros/prejuízos

Multilaser
Componentes
Ltda
100%
426.773
83.307
75.863
343.467
144.618
38.515
343.467
38.515

Com. Prod.
Seg. Eletr.
S.A.
100%
685.351
475.399
26.346
209.952
419.119
44.581
209.952
44.581

Proinox
Brasil Ltda
100%
340.624
340.735
4.788
(110)
255.811
(5.345)
(110)
(5.345)

Lojas
Multilaser
Ltda
100%
7.200
7.414
500
(214)
1.602
120
(214)
120

31/12/2020
Percentual de participação
Total de ativos
Total de passivos
Capital Social
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Resultado Líquido do Exercício
Patrimonio Liquido conforme % participação
Participação do grupo nos lucros/prejuízos

Multilaser
Componentes
Ltda
100%
443.771
140.117
75.863
303.654
67.914
56.155
303.654
56.155

Giga Ind.
Com. Prod.
Seg. Eletr.
100%
719.223
538.414
26.346
180.809
252.645
130.994
180.809
130.994

Proinox
Brasil Ltda
100%
382.744
379.834
4.788
2.910
(4.572)
(7.465)
2.910
(7.465)

Lojas
Multilaser
Ltda
100%
6.370
6.704
500
(334)
849
(657)
(334)
(657)

Depósitos judiciais e outros ativos
A seguir detalhamento dos depósitos judiciais e outros ativos da Companhia:
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Controladora
31/03/2021
Depósitos judiciais

Consolidado

31/12/2020

60.672

31/03/2021

31/12/2020

53.797

61.845

53.797

Adiantamentos

15.370

4.038

23.354

13.577

Titulos precatórios

15.882

16.156

15.882

16.156

Fundos de investimentos privados

19.634

13.616

35.134

22.116

111.558

87.607

136.214

105.646
12.325

Circulante

15.286

3.953

23.269

Não circulante

96.273

83.654

112.945

93.322

111.558

87.607

136.214

105.646

Fundos de investimento privados
Em 2020, a Companhia iniciou aportes nos fundos Inova We Empreendedorismo
Feminino em Participações – Capital Semente e no Inova V Fundo de
Investimentos em Participações – Empresas Emergentes. Em março de 2021,
iniciou aportes no fundo Indicator 2 IOT Fundo de Investimentos em
Participações. O propósito da Companhia, é investir em startups de bases
tecnológicas, de acordo com a política de cada fundo.
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Inova We Empreendedorismo Feminino Fundo de
Investimentos em Partic ipaç ões

13.634

13.616

13.634

13.616

6.000

-

6.000

-

Indicator 2 IOT Fundo de Investimentos em
Partic ipaç ões
Inova V Fundo de Investimentos em Partic ipaç ões

-

-

15.500

8.500

19.634

13.616

35.134

22.116

Empresas Emergentes

Consolidado

Saldo

Aportes de

31/12/2020

Capital

Saldo
Valor Justo

31/03/2021

Inova We Empreendedorismo Feimino em Participações
Capital Semente

13.616

Indicator 2 IoT Fundo de Investimentos em Participações
Inova V Fundo em Participações Empresas Emergentes

206
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13.634

-

6.000

-

-

6.000

8.500

7.000

-

15.500

22.116

13.000
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10. Propriedades para investimentos
Controladora e consolidado
31/03/2021
Imóveis c omerc iais

(a)

31/12/2020

5.020

5.020

5.020

5.020

Propriedades para investimentos
Propriedades para investimento incluem dois imóveis comerciais que
foram adquiridos no ano de 2018, e que estão arrendados à terceiros. As
renovações subsequentes são negociadas com os locatários com período
médio de seis meses antecedentes ao final do contrato. Não há cobranças
contingenciais em nenhum dos contratos. A priori, a Companhia não tem
intenção de continuar com estes imóveis no médio/longo prazo.

(b)

Mensuração das propriedades para investimentos
As propriedades para investimentos foram reconhecidas inicialmente pelo
custo de aquisição. Em 31 de março de 2021, este valor não sofreu ajuste
para o valor justo, pois a companhia entende que o valor de aquisição está
próximo do valor justo (mensuração após o reconhecimento).

11. Imobilizado
Móveis, Equip.
Controladora
Taxas anuais médias de depreciação

informática,

Obras em

Terrenos

Edificações

Instalações

outros

andamento

Total

N/A

5,38%

12,99%

22,35%

N/A

N/A

Valor liquido em 31/12/2020

5.489

Custo de aquisiç ão

5.489

15.580

-

Depreciaç ão acumulada
Valor liquido em 31/03/2021

5.489

Maquinas e

27.934

5.367

32.662

87.032

53.762

45.984

15.790

16.576

137.601

(11.084)

(16.720)

(9.076)

(1.604)

(38.484)

42.678

29.264

6.714

14.972

99.117

Móveis, Equip.
Consolidado
Taxas anuais médias de depreciação

informática,

Obras em

Terrenos

Edificações

Instalações

outros

andamento

N/A

5,38%

12,99%

22,35%

N/A

Valor liquido em 31/12/2020

5.489

Custo de aquisição

5.489

Depreciação acumulada
Valor liquido em 31/03/2021

Maquinas e

Total
N/A

21.018

75.802

6.968

52.648

161.925

61.046

136.847

18.153

37.633

259.168

-

(13.003)

(49.506)

(9.873)

(1.408)

(73.790)

5.489

48.043

87.341

8.280

36.225

185.378
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Movimentação do ativo imobilizado
Móveis, Equip.
Controladora

Terrenos

Valor liquido em 31/12/2020

Edificações

Maquinas e

informática,

Obras em

Instalações

outros

andamento

Total

5.489

15.580

27.934

5.367

32.662

87.032

14.195

14.195

Transferências

-

27.543

2.554

1.785

(31.882)

Deprec iaç ão do exerc ício

-

Baixas (valor líquido)

-

-

-

5.489

42.678

29.264

Adições

Valor liquido em 31/03/2021

(445)

(1.224)

(437)

-

(1)

(2.106)

(3)

6.714

14.972

(4)

99.117

M óveis, Equip.
Consolidado

Terrenos

Valor liquido em 31/12/2020

Edificações

5.489

Adições

21.017

-

Transferênc ias

-

Deprec iaç ão do exerc íc io

-

Baixas (valor líquido)

-

Valor liquido em 31/03/2021

informática,

Obras em

Instalações

outros

andamento

75.801

6.970

-

-

-

27.544

17.010

1.838

(518)

5.489

M aquinas e

48.043

Total

52.647

161.925

29.970

29.970

(46.392)

(5.470)

(525)

(1)

(3)

87.341

8.280

-

(6.513)

-

(4)

36.225

185.378

A Companhia e suas controladas declaram que não possuem: (i) ativos
imobilizados que estejam temporariamente ociosos; (ii) ativos imobilizados
retirados de uso e não classificados como mantidos para venda.
12. Intangível
Controladora

Consolidado

Taxas de
amortização (%)
Softwares
Outros intagíveis

31/03/2021

12,16%
N/A

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

162

203

544

606

1.904

1.904

3.612

3.638

Ágio

-

-

1.159

1.159

2.066

2.107

5.315

5.403

A seguir, apresentamos a movimentação do ativo intangível:
Amortização
Controladora

31/12/2020

Software

203

O utros intangíveis

1.904
2.107

do exercício
(41)
(41)

31/03/2021
162
1.904
2.066

Amortização
Consolidado

31/12/2020

Software
O utros intangíveis
Ágio aquisilçao controlada

31/03/2021

606

(62)

544

3.638

(26)

3.612

1.159
5.403

208
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A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida
útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são
revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente.
13. Arrendamentos
A Companhia e suas controladas detém contratos de arrendamento de ativos
das edificações onde se localizam, sua sede e as fábricas e armazéns de algumas
empresas do grupo. O prazo médio de arrendamento é de cinco anos.
A Companhia optou por apresentar os ativos de direitos de uso e passivos por
arrendamento em subgrupos específicos no balanço patrimonial, embora a
norma não estabeleça tal obrigatoriedade.
Ativos de direitos de uso
Controladora

Saldos em 31 de dezembro de 2020

4.779

Adições por novos contratos de arrendamento
(-) Depreciação dos ativos de direitos de uso no período
Saldos em 31 de março de 2021

7.026
(549)
11.256

Consolidado

5.504
7.026
(766)
11.764

No período, a Companhia celebrou um novo contrato de arrendamento de um
imóvel utilizado como depósito em Extrema-MG.
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Passivos por arrendamento
Movimentação
Controladora

Consolidado

Saldos em 31 de dezembro de 2020

5.126

6.309

Adições por novos contratos no período

7.026

7.026

113

132

(639)

(870)

Juros do período
(-) Contraprestação paga
Saldos em 31 de março de 2021

Circulante
Não circulante

11.627

12.597

3.443
8.183
11.627

3.688
8.909
12.597

3.443
3.347
1.927
2.910

3.688
4.072
1.927
2.910

11.627

12.597

Cronograma de pagamento:
Em até 1 ano
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 Anos

A taxa média de juros incremental utilizada pela Companhia é de 6%.
14. Fornecedores
Controladora
31/03/2021
Fornecedores de matéria-prima - internacionais

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

1.100.070

1.143.105

1.731.549

1.958.699

352.568

80.354

196.263

27.742

10.241

4.264

13.808

6.340

1.462.879

1.227.723

1.941.620

1.992.782

Fornecedores de matéria-prima - nacionais
Fornecedores de serviços nacionais

Fornecedores de matéria-prima - internacionais
As transações comerciais realizadas com fornecedores de matéria-prima internacionais são estabelecidas em dólar americano, cuja Companhia não
contrata instrumentos financeiros derivativos, designado como hedge
accounting, para proteção da exposição cambial, exceto quando certos
contratos firmados com clientes são definidos a preço fixo de venda.
A Companhia utiliza como garantia/meio de pagamento aos fornecedores
internacionais a contratação de cartas de créditos junto a instituições
financeiras de primeira linha.

210

34

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
15. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Taxa média ponderada de
Modalidade

Encargos

juros (% a.a.)

31/03/2021

31/12/2020

Em moeda nacional
FINEP¹

Taxa fixa

3,22%

66.849

70.647

66.849

70.647
635.098

Em moeda estrangeira
Capital de giro

Taxa media

6,33%

1.165.668

FINIM P²

Taxa media + VC

3,59%

25.177

-

1.190.845

635.098

1.257.694

705.745

Passivo circulante

402.573

232.282

Passivo não circulante

855.121

473.464

1.257.694

705.745

¹FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
²FINIMP - Financiamento de Importação

A posição dos empréstimos e financiamentos na controladora representa a
posição do consolidado. Para parte dos saldos de empréstimos contratados em
moeda estrangeira, foram contratados instrumentos financeiros derivativos
(contratos de swap), objetivando mitigar os riscos de eventuais perdas
financeiras cambiais nesses saldos (Vide Nota Explicativa 25.2.(b))
A seguir, está apresentado o cronograma consolidado de vencimentos dos
empréstimos e financiamentos do logo prazo:
31/03/2021

31/12/2020

2022

493.079

2023

210.318

13.737

2024

115.113

13.737

36.611

2.493

855.121

473.464

Vencimentos após 2024

443.497

15.1 FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
A Companhia possui programas de inovação que buscam o
desenvolvimento e a aquisição de novas tecnologias, tais programas de
inovação têm o apoio de programas de fomento à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico com a FINEP.
15.2 FINIMP - Financiamento de Importação
No período findo em 31 de março de 2021, a Companhia fez uso de linhas
de financiamentos de importação na modalidade FINIMP com bancos de
primeira linha.
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15.3 Garantias e restrições contratuais
Os empréstimos bancários estão em parte garantidos por uma média de
50% (cinquenta por cento) de recebíveis e por aval dos acionistas
majoritários da Companhia.
Na data das referidas informações contábeis intermediárias, a Companhia
e suas controladas detinham apenas um contrato de financiamentos
mantido que possui cláusulas restritivas e estabeleçam obrigações quanto
à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas, para
um período de 12 meses, cujo descumprimento torne automaticamente
exigível o pagamento da dívida (Covenants). Para o referido contrato, a
Companhia cumpriu as cláusulas restritivas.
Os contratos de empréstimos e financiamentos, além das cláusulas de
Covenants mencionados, possuem também cross-default sobre a dívida
financeira.
15.4 Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos está
demonstrada a seguir:
Consolidado
Circulante
Saldo em 31/12/2020

232.282

Não circulante

Total

473.464

705.745

Novos empréstimos

590.401

-

590.401

Encargos financeiros

11.685

-

11.685

913

-

Variação cambial
Pagamento principal

(41.331)

Pagamento juros

913

-

(41.331)
(9.720)

(9.720)

-

Transferência

(381.657)

381.657

-

Saldo em 31/03/2021

402.573

855.121

1.257.694

16. Obrigações trabalhistas e sociais
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Salários e encargos sociais

9.893

11.667

11.559

Honorários da Diretoria

9.947

4.393

9.947

4.393

13.805

10.560

16.647

12.298

33.645

26.619

38.153

30.250

Férias e encargos soc iais
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17. Obrigações tributárias
Controladora
31/03/2021
IPI a recolher

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

-

-

6

72

ICMS a recolher

42.296

37.786

45.944

39.994

PIS e COFINS a recolher

10.901

10.901

28.889

19.269
15.665

IRPJ e CSLL

4.387

6.873

6.988

Outros impostos a recolher

6.570

3.498

18.071

4.970

64.154

59.059

99.898

79.970

Circulante

23.730

22.602

41.198

37.329

Não circulante

40.424

36.457

58.700

42.641

64.154

59.059

99.898

79.970

18. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus
negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de
seus consultores legais e/ou na expectativa de provável desembolso de caixa
futuro.
As principais informações desses processos, no período findo em 31 de março
de 2021, estão assim representadas:
Consolidado

31/03/2021

Tributários
Trabalhistas e previdenciárias
Cíveis
Regulatorias

31/12/2020

140.651

139.464

1.359

1.364

227

226

1.032

1.025

143.269

142.079

A movimentação nos saldos consolidados das provisões no período de
31/03/2021 estão demonstradas a seguir:
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Consolidado

31/12/2020

Tributários

139.464

Trabalhistas e previdenciárias

1.364

Cíveis
Regulatorias

(a)

Adições

Reversões

31/03/2021

1.187

-

140.651

-

(5)

1.359

226

1

-

227

1.025

7

-

1.032

142.079

1.195

(5)

143.269

Natureza das contingências
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na
judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas
considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi
avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas
questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante
provisionado.
As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se a processos
movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da relação
de emprego e a vários pleitos indenizatórios.
Em 2020, a Companhia concluiu o processo de habilitação de créditos de
PIS e COFINS extemporâneos junto à Receita Federal do Brasil no montante
de R$88.801. Embora a Companhia entenda que existem evidências que
suportam a utilização dos referidos créditos, com base na análise de risco
de questionamentos pelas autoridades fiscais, bem como suportada pelas
orientações de seus assessores jurídicos externos sobre a probabilidade de
perda, a Companhia reconheceu uma provisão para contingências destes
créditos.

(b)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Em 31/03/2021, a Companhia e suas controladas eram parte passiva em
outros processos tributários, trabalhista e cíveis, envolvendo risco de
perda para a Companhia avaliados como “possíveis” conforme montantes
demonstrados a seguir:
Natureza das contingências
Tributárias

31/03/2021

31/12/2020

427.416

Trabalhistas e previdenc iárias
Cíveis
Regulatória
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57

57

910

902

57

57

428.440

424.896
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19. Patrimônio Líquido
19.1 Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de março de 2021, e 31 de
dezembro de 2020, era de R$ 757.039.208, dividido em 205.271.563 ações
ordinárias, e 10.803.766, ações preferenciais nominativas sem valor
nominal, distribuídas como segue:
Acionistas

31/03/2021

Control adores e pa rte s rel a ci ona da s
Não control a dores , pa rtes rel a ci ona da s e di retore s
Açõe s em te s oura ria

31/12/2020

108.138.766

107.028.139

104.936.923

104.013.884

2.999.640

5.033.306

216.075.329

216.075.329

19.2 Reservas de lucros
a) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o
capital.
b) Reserva de incentivos fiscais
As reservas de incentivos fiscais são decorrentes de subvenções e
assistências governamentais, reconhecidas quando houver razoável
certeza de que o benefício será recebido e que foram cumpridas as
condições estabelecidas pelos governos concedentes.
São apuradas e regidas de acordo com os contratos, termos de acordo e
legislação aplicáveis a cada benefício.
A Companhia é detentora da subvenção governamental junto ao Estado de
Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do pagamento de ICMS nas
entradas das mercadorias que especifica, em decorrência de importação
direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas
saídas das mercadorias comercializadas pela Companhia.
A principal obrigação da Companhia pela fruição deste incentivo
compreende a realização de investimentos, que estão sendo cumpridos e
comprovados junto à Fazenda Estadual.
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Os efeitos no resultado são registrados na contabilidade pelo regime de
competência, no grupo das deduções de vendas – impostos incidentes.
Segundo a legislação do Imposto de Renda, a Reserva de Incentivos Fiscais
pode ser utilizada para aumento de capital e absorção de prejuízos, não
podendo ser distribuída como dividendos, por tratar-se de um benefício
do Estado à Companhia para uma atividade específica.
c) Reserva de capital, estatutária e ações em tesouraria
c.1) Reserva de capital – remuneração com entrega de ações
Em 31 março de 2021, a Companhia não possuía, formalizado, nenhum tipo
de plano de incentivo baseado em ações. No entanto, conforme Acordo de
Acionistas vigente à época, foi estabelecida uma remuneração máxima
para seu Diretor-Presidente, equivalente a 1,5% da margem de
contribuição da Companhia apurada gerencialmente, a ser liquidada da
seguinte forma: (i) 30% em moeda corrente nacional (dinheiro); (ii) 70%
mediante subscrição de ações. Neste contexto, para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020, e 31 de março de 2021, a remuneração calculada
com base no acordo de acionistas totalizou um montante de R$ 12.750
(31/12/2020), dos quais: (i) R$ 4.393 (correspondentes à remuneração em
moeda corrente nacional) foram lançados a conta de obrigação no passivo,
e (ii) R$ 8.357 (correspondente à remuneração a ser liquidada com a
entrega de ações) foram lançados a conta de reserva de capital no
patrimônio líquido; e R$ 5.591 (21/03/2021), dos quais: (i) R$ 1.677
(correspondentes à remuneração em moeda corrente nacional) foram
lançados a conta de obrigação no passivo, e (ii) R$ 3.914 (correspondente
à remuneração a ser liquidada com a entrega de ações) foram lançados a
conta de reserva de capital no patrimônio líquido. Em 2021 e 2020, não
houve subscrição de ações para liquidação das obrigações de remuneração
do Diretor-Presidente.
Cabe destacar que este Acordo de Acionistas foi rescindido em 12 de maio
de 2021 (evento subsequente à data das demonstrações contábeis), sem,
todavia, tratar da forma de liquidação da remuneração com a entrega de
ações ao Diretor-Presidente, conforme previsto no referido Acordo de
Acionistas vigente à época.
Em 21 de junho de 2021, o Acordo de Acionistas celebrado anteriormente
foi rerratificado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, para esclarecer que a remuneração do Diretor-Presidente, a
ser liquidada em ações, será realizada mediante a entrega de uma
quantidade de ações, avaliadas a valor de mercado na data da efetiva
entrega, que respeite o montante de R$ 12.271 reconhecido em 31 de
dezembro de 2020 e 31 de março de 2021, conforme limite máximo
aprovado e vigente na data dos respectivos balanços.
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A Companhia usará as suas ações em tesouraria para liquidar esta
obrigação com o Diretor-Presidente.
Portanto, a quantidade de ações a qual o Diretor-Presidente receberá em
transferência de ações em tesouraria será definida mediante a divisão do
montante de R$ 12,271 pelo preço por ação a ser fixado no IPO (oferta
pública inicial de ações), cuja liquidação deverá ser feita no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de determinação do número de ações a
serem transferidas ao Diretor-Presidente, refletindo, assim, o valor justo
das ações a serem transferidas. Em caso de não ocorrência do IPO a
Companhia definirá o modelo de precificação de ações apropriado para
refletir o justo valor da ação e determinar a quantidade de ações a serem
transferidas ao Diretor-Presidente.
Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa n° 29, embora não
existisse um plano formalizado de incentivo baseado em ações, a
Companhia, como parte da remuneração de um dos seus diretores,
entregou ações ordinárias de sua emissão, mensuradas a valor justo, no
montante de R$1.403 ao longo do período findo em 31 de março de 2021.
A seguir, a movimentação da reserva de capital em 2021 e 2020:
Reserva de
Controladora

capital

Saldo em 1° de Janeiro de 2020

-

Constituição de reserva

8.357

Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.357

Constituição de reserva

3.914

Saldo em 31 de março de 2021

12.271

c.2) Reserva estatutária
Em 2020, a Companhia efetuou a destinação de parte do seu resultado à
criação de reserva estatutária, destinada para recompra de ações em
tesouraria. O objetivo da recompra é obter ações para: (i) futuro plano de
incentivo baseado em ações (vide nota explicativa n°32); (ii) revendê-las
no futuro; e (iii) prover a intermediação e transferência de ações entre
sócios, conforme descrito abaixo:
Reserva
Controladora
Saldo em 1° de Janeiro de 2020

estatutária
-

Constituição de reserva

22.711

Saldo em 31 de dezembro de 2020

22.711
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c.3) Ações em tesouraria
Recompra / transferência de ações entre sócios
Em junho de 2020, a Companhia recomprou de seus acionistas,
proporcionalmente, o equivalente a 3% de suas ações ordinárias,
totalizando a quantidade de 6.482.260 ações, ao custo total de R$ 22.711,
cujo valor por ação foi de R$ 3,5036.
Em março de 2021, a Companhia efetuou a transferência onerosa de
1.957.642 ações ordinárias recompradas, no montante de R$ 6.859, para
dois acionistas que atuam como diretores na Companhia e que também
venderam suas ações à Companhia no processo de recompra de ações
mantidas em tesouraria.
Essas transferências de ações foram realizadas pelo mesmo valor pago pela
Companhia aos próprios acionistas na recompra de ações dias/meses
antes, ao preço de R$ 3,5036 por ação. Isso porque, no entendimento da
Administração, em sua essência, houve uma transferência de ações entre
sócios, com objetivo de equalizar a participação acionária entre eles na
Companhia, sem geração de quaisquer ganhos/perdas entre as partes. A
Companhia foi utilizada apenas como ‘veículo de intermediação’ do
processo, ao invés de tal transação ter sido realizada diretamente entre
os sócios. Portanto, essa transação (recompra e subsequente transferência
de ações) não possui, no julgamento da Administração, qualquer relação
com as condições para aquisição e/ou restrição de direito às ações
transferidas (vesting period; performance; outros), usualmente
observadas em contratos de pagamento baseado em ações e/ou planos de
incentivos de longo prazo.
A seguir a movimentação das ações em tesouraria que apresentam a
recompra/transferência mencionada acima, bem como a entrega de ações
como remuneração (nota explicativa n°29):
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Movimentação das ações em tesouraria - Quantidade de Ações (em milhares)
Alexandre
Ostrowiecki

Controladora
Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas

Dragon Gem

-

-

(3.293)

(2.382)

Edward
Feder

Andre
Poroger

-

-

Total

-

(6.482)

(284)

-

Transferências não onerosa

540

-

-

421

-

Remuneração com entrega de ações (nota nº 29)

-

-

-

-

488

(2.753)

(2.382)

(523)

137

488

(5.033)

1.111

-

-

847

-

1.958

-

-

-

-

(1.642)

(2.382)

(523)

984

Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações (nota nº 29)
Saldo em 31 de março de 2021

(523)

Eder
Grande

961
488

76

76
564

(2.999)

Movimentação das ações em tesouraria - (Em milhares de Reais)
Alexandre
Controladora

Ostrowiecki

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas
Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações (nota nº 29)
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferências não onerosa

Dragon Gem

Edward

Andre

Eder

Feder

Poroger

Grande

-

-

-

-

(11.539)

(8.345)

(1.831)

1.893

-

-

1.476

-

3.369

-

-

-

-

8.634

8.634

(9.646)

(8.345)

(1.831)

(10.708)

(996)

3.891

Remuneração com entrega de ações (nota nº 29)
Saldo em 31 de março de 2021

Total

-

-

-

(22.711)

480

8.634

2.968

-

6.859

1.403

1.403

-

-

-

-

(5.755)

(8.345)

(1.831)

3.448

10.037

(2.446)

d) Dividendos e juros sobre capital próprio
Dividendos
O estatuto social da Companhia, estabelece a distribuição de dividendo
mínimo obrigatório de 1% do resultado do exercício, ajustado na forma da
lei. No período, a Companhia não efetuou qualquer distribuição de
dividendos.
Descrição

Em milhares de reais
31/03/2021

Lucro líquido do exerc íc io

31/12/2020

193.624

(-) Reserva Legal
(-) Reserva de inc entivo s fisc ais
Lucro líquido ajustado para fins de dividendos

444.302

(9.681)

(22.215)

(130.631)

(253.372)

53.312

168.715

Dividendos obrigatórios (1%)

-

1.687

Juros sobre c apital proprio deliberados

-

25.270

Dividendos propostos

-

17.325

-

44.282
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20. Receita líquida de vendas
A receita líquida da Companhia está composta conforme demonstrado a seguir:
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Receita bruta de vendas
Venda de produtos e serviço

1.784.019

606.839

1.746.407

596.931

1.784.019

606.839

1.746.407

596.931

Deduções de vendas
Devoluções e abatimentos

(201.861)

(62.946)

(202.187)

Impostos sobre vendas

(219.976)

(75.685)

(141.687)

(53.554)

(421.837)

(138.631)

(343.874)

(118.191)

Receita líquida

1.362.182

468.208

(64.637)

1.402.533

478.740

21. Custos e despesas por natureza
Controladora

Consolidado

31/03/2021
Reapresentado

31/03/2021
31/03/2020

Reapresentado

31/03/2020

Custos das mercadorias e produtos vendidos
Custos materiais
Com pessoal
Depreciaç ão/Amortização
Outros

1.027.667

335.165

887.425

14.275

6.959

21.773

278.814
10.789

952

3.564

4.273

13.716

4.216

4.464

14.778

8.959

1.047.110

350.152

928.249

312.278

Comerciais

49.007

23.751

68.307

25.423

Distribuição

41.001

17.853

45.475

19.763

Promoções e marketing

35.685

25.521

39.470

33.320

Pos-venda

17.007

12.123

17.076

12.181

Pesquisa e desenvolvimento

17.502

4.382

28.793

10.089

Créditos de liquidação duvidosa

13.855

3.693

15.116

4.631

174.057

87.323

214.237

105.407

18.928

4.751

19.147

4.892

1.359

825

2.132

1.039

Despesas com vendas

Outras
Despesas gerais e administrativas
Com pessoal
Serviços profissionais

Cumunic açao
Tecnologia e c omunicação
Aluguéis, seguros, viagens, outras

220

886

715

953

752

4.254

1.296

4.482

1.397

3.873

2.363

4.174

2.556

29.300

9.950

30.888

10.636
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22. Resultado financeiro
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Receitas financeiras
2

2

1.150

757

604

323

604

346

Rendimentos de aplicação financeira
Juros ativos
Atualizações monetárias ativas

149

379

165

388

Ajustes a valor presente

2.311

646

2.311

646

Ganhos c om derivativos

43.865

-

43.865

-

58

72

18

97

46.989

1.421

48.113

2.234

(11.891)

(1.020)

(12.033)

(1.097)

(820)

(944)

(648)

(944)

(15.483)

-

(15.483)

(2.691)

(1.375)

(3.636)

Outras
Despesas financeiras
Juros passivos
Atualizações monetárias passivas
Perdas com derivativos
Despesas bancárias
Outras despesas

(1.470)

(1.312)

(177)

(1.358)

(205)

(32.197)

(3.516)

(33.158)

(3.717)

Variação cambial
Ativa
Passiva

Resultado financeiro liquido

36.751

19.711

71.712

28.585

(38.639)

(60.652)

(77.924)

(76.849)

(1.888)

(40.941)

(6.212)

(48.264)

12.904

(43.036)

8.743

(49.747)

23. Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Outras receitas
Intermediações de negóc ios

188

188

Créditos extemporâneos

222

4.633

454

5.578

Indenizações, intermediações, venda imobilizado, demais
receitas

1.979

1.203

2.017

1.213

2.201

6.024

2.471

6.979

Outras despesas
Autos de infração tributárias

(7)

Provisões tributárias e trabalhistas e outras

(647)

(17.668)

(626)

(17.668)

15.105

(647)

15.105

Perda na alienação de imobilizado

(3)

(182)

(3)

(182)

Indenizaçoes e multas c ontratuais

(26)

(16)

(26)

(16)

Perda na realização de investimentos

18
(2.669)

Outras receitas e despesas líquidas

(468)

(3.764)
2.260

18
(3.294)
(823)

(6.803)
176

24. Resultado por ação
O quadro a seguir apresentado, reconcilia o resultado apurado em 31/03/2021
e 31/03/2020, no cálculo do resultado por ação básico e diluído:
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31/03/2021
Reapresentado
Lucro do exercício atribuível aos acionistas da Companhia
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias do exercício (em unidades)
Média ponderada da quantidade de ações preferenciais do exercício (em unidades)
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias e preferenciais (em unidades)

31/03/2020

193.624

(7.606)

216.075.329

205.271.563

-

10.803.766

216.075.329

216.075.329

Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação ordinária

0,908708

-

0,035202

Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação preferencial

0,908708

-

0,035202

A Companhia possui ações em tesouraria e, em 2021, a média ponderada de
ações ordinárias no exercício foi considerada para o cálculo do lucro básico
diluído, excluindo-se as ações em tesouraria.
25. Gestão de risco financeiro
25.1 Considerações gerais e políticas
A gestão de riscos é realizada pela Tesouraria da Companhia, que tem
também a função de apresentar todas as operações de aplicações e
empréstimos realizadas pelas controladas da Companhia, para aprovação
da Alta Administração e do Conselho de Administração da Companhia.
25.2 Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo,
risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia.
A gestão de risco é realizada pela alta Administração da Companhia,
segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta Administração da
Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais
riscos financeiros.
(a) Risco de mercado
A Companhia e suas controladas estão expostas aos riscos de mercado,
decorrentes das atividades de seus negócios.
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Esses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de
flutuações na taxa de câmbio, mudanças nas taxas de juros e mudanças
na legislação brasileira em todas as esferas.
(b) Risco cambial
O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer
em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam
valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
Abaixo a exposição da Companhia com instrumentos financeiros.
b.1) Obrigações expostas a variação cambial
Por meio da aplicação de procedimentos de avaliação da estrutura do
endividamento e sua exposição a variação cambial, foram contratados
instrumentos financeiros derivativos, contratos de swap, objetivando
mitigar os riscos de eventuais perdas financeiras nos empréstimos e
financiamentos (Vide Nota Explicativa n°15).
Com relação ao saldo a pagar, em dólares americanos, à fornecedores de
matéria-prima internacionais, conforme descrito na Nota Explicativa
n°14, a Companhia não possui política de contratação de instrumentos
financeiros derivativos para mitigar o risco de exposição a flutuação
cambial, pois, quaisquer incrementos de custo da matéria-prima
relacionados à variação cambial, a Companhia busca alternativas para
repassar, substancialmente, tais custos ao preço de venda final do produto
acabado.
Todavia, no caso de certos contratos de fornecimento firmados com
clientes que estabelecem preço de venda fixo, a Companhia contrata
instrumentos financeiros derivativos, Non-Deliverable forward (NDF),
para mitigar o risco de flutuação cambial ao qual está exposta.
b.2). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de
empréstimos e financiamentos
Operações passivas
Objetivo de hedge de risco de mercado (a)
Valor Justo em 31/03/2021

Swap

Indexador

Vencto.

Valor nocional

Ponta ativa

Ponta
passiva

Valor justo em 31/12/2020
Saldo

Ponta ativa

Ponta passiva
(88.620)

Saldo

Banco
Citibank

Euro - CDI

Mar/2021

17.000

99.161

(97.174)

1.987

98.908

Bradesco

Dolar - CDI

Fev/2025

34.837

200.416

(198.774)

1.642

-

299.577

(295.948)

3.629

98.908

(88.620)

-

16.022

(18.717)

10.288

Itau

Euro - CDI

Mar/2021

2.936

-

Santander

Dolar - CDI

Fev/2024

35.972

200.418

(202.033)

(1.615)

-

-

-

Safra

Dolar - CDI

Mar/2024

17.763

100.206

(101.311)

(1.105)

-

-

-

Votorantim

Dolar - CDI

Mar/2024

12.490

70.202

(71.248)

(1.046)

-

-

-

370.826

(374.592)

(3.766)

16.022
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10.288

-

(18.717)

(2.695)

(2.695)
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b.3). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de
instrumentos financeiros
MTM

Notional

Tipo

Contraparte

Proteção

Moeda

USD

REAIS

31/03/2021

NDF

BTG

Taxa de Cambio

USD

19.092

108.774

7.398

NDF

CITI

Taxa de Cambio

USD

32.096

182.861

7.733

NDF

VOTORANTIM

Taxa de Cambio

USD

2.751

15.672

1.038

53.939

3 07.306

16.169

MTM 2020

Notional
Tipo

Contraparte

Proteção

Moeda

USD

REAIS

31/12/2020

NDF

BRASIL

Taxa de Cambio

USD

629

3.268

(10)

NDF

BTG

Taxa de Cambio

USD

22.788

118.424

(2.496)
(8.497)

NDF

CITI

Taxa de Cambio

USD

34.496

179.265

NDF

VOTORANTIM

Taxa de Cambio

USD

24.523

127.440

(6.851)

82.436

428.397

(17.853)

8.912

46.312

632

NDF

FIBRA

Taxa de Cambio

USD

(17.222)

b.4) Saldos dos ativos e passivos derivativos apresentados no balanço
patrimonial
Os ativos e passivos financeiros derivativos, apresentados no balanço
patrimonial, cujo objetivo de proteção patrimonial, estão resumidos a
seguir:
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Valores a receber
NDF
SWAP

16.169

632

16.169

632

3.629

10.288

3.629

10.288

19.798

10.920

19.798

10.920

Valore a pagar
NDF
SWAP

Efeito líquido

-

(17.853)

(3.766)

(2.695)

(3.766)

(17.853)
(2.695)

(3.766)

(20.548)

(3.766)

(20.548)

16.032

(9.628)

16.032

(9.628)

c) Análise de sensibilidade de risco cambial

No intuito de prover informações do comportamento dos riscos de
mercado que a Companhia e suas controladas estavam expostas em 31 de
março de 2021 e 31 de dezembro de 2020, em relação ao saldo de
fornecedores estrangeiros a pagar (nota explicativa n°14) e de
empréstimos em moeda estrangeira na modalidade FINIMP (Nota
Explicativa 15), são considerados três cenários, sendo que o cenário
provável, é o valor justo em 31 de março de 2021, e 31 de dezembro de
2020, e mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável do
risco considerado, denominados de Possível e Remoto, respectivamente.
Foi utilizada a curva futura do mercado em 31 de março de 2021 e 31 de
dezembro de 2020.
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Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário
Provável
Possível
31/03/2021¹
Saldo contábil
25%
Controladora
1.125.247
1.406.559
Consolidado
1.756.726
2.195.908

Cenário
Remoto
50%
1.687.871
2.635.089

Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário
Provável
Possível
31/12/2020
Saldo contábil
25%
Controladora
1.143.105
1.428.881
Consolidado
1.958.699
2.448.374

Cenário
Remoto
50%
1.714.658
2.938.049

¹ Os saldos de empréstimos de capital de giro de 31 de março de 2021 e 31 de dezembro
de 2020, em moeda estrangeira, não foram incluídos na análise acima, pois a Companhia
contratou, junto a instituições financeiras, operação de swap observando as mesmas
datas, vencimentos e valores nacionais das referidas exposições passivas contratadas em
moeda estrangeira, substituindo-o pela variação percentual do CDI aplicada em montante
em reais.

d) Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo
prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia
ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às
taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa
de juros.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está
atrelada a taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de
mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
Não havia risco de exposição à taxa de juros da Companhia e suas
controladas em 31 de março de 2021.
e) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos em instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a
clientes e o mercado de reposição.
Para bancos e instituições financeiras são aceitos somente títulos de
entidades consideradas de primeira linha.
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A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente,
levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e
outros fatores, conforme descrito na Nota Explicativa n°3.1, práticas
contábeis.
Os limites de riscos individuais são determinados com base em
classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados
pela Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada
regularmente.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante os exercícios
apresentados nessas demonstrações contábeis e a Administração não
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes,
além da provisão já constituída (Nota explicativa n° 5).
A seguir, demonstramos os valores do ativo financeiro sujeitos a risco de
crédito:
Controladora
31/03/2021
Caixa e equivalente de c aixa
Contas a receber

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

30.944

41.237

502.003

1.440.984

973.180

1.428.902

452.453
967.780

1.471.928

1.014.417

1.930.905

1.420.233

f) Risco de liquidez
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida
da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas
internas dos quocientes do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para
Administração do capital circulante, é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo,
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez
suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas
previsões acima mencionadas.
Em 31/03/2021, a Companhia mantinha fundos de curto prazo investidos
de R$ 9.147, e R$ 388.418, consolidado. (R$ 15.164, consolidado R$
392.561 em 31/12/2020), que se espera gerar prontamente entradas de
caixa para administrar o risco de liquidez.
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A tabela a seguir, analisa os passivos financeiros não derivativos da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do
vencimento.
31/03/2021
Controladora
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Saldo contabil

402.573

493.079

325.431

36.611

1.257.694

1.462.879

-

-

-

1.462.879

1.865.452

493.079

325.431

36.611

2.720.573

Menos de um

Entre um e

31/03/2021
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

ano
402.573

dois anos
493.079

Entre dois e

Mais de cinco

cinco anos
325.431

anos
36.611

Saldo contabil
1.257.694

1.941.620

-

-

-

1.941.620

2.344.193

493.079

325.431

36.611

3.199.314

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

31/12/2020
Controladora
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.227.723

-

-

-

1.227.723

1.460.005

443.497

27.474

2.492

1.933.468

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

31/12/2020
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.992.782

-

-

-

1.992.782

2.225.064

443.497

27.474

2.492

2.698.527

25.3 Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são de
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além
de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para
manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou,
ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento. A Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida
pelo capital total.
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A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa, equivalentes
de caixa e aplicações financeiras. O capital total é apurado por meio da
soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida.
A seguir, os índices de alavancagem financeira em 31/03/2021 e
31/03/2020:
Controladora

Consolidado

31/03/2021
Reapresentado
Empréstimos e financiamentos

Patrimônio líquido
Índice de alavancagem financeira

31/12/2020

1.257.694

705.745

(30.944)

(41.237)

Caixa e equivalente de caixa
Dívida líquida

31/03/2021
Reapresentado
1.257.694

31/12/2020
705.745

(502.003)

(452.453)

1.226.750

664.508

755.691

253.292

1.729.852

1.524.055

1.729.852

1.524.055

70,9%

43,6%

43,7%

16,6%

25.4 Instrumento financeiro
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A
Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias
operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez,
rentabilidade e proteção.
A política relativa à contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é aprovada pelos acionistas e pela Administração,
sendo posteriormente analisada de forma periódica em relação à
exposição ao risco que a Administração pretende proteger. A Empresa não
realiza qualquer transação e aplicação de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as
políticas e estratégias definidas e aprovadas pela Administração.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da
Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no
mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram
requeridos na interpretação dos dados de mercado para produzir as
estimativas dos valores de realização mais adequada.
Assim, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os
montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O
uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material
nos valores de realização estimados.
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As políticas de administração de risco da Companhia foram estabelecidas
pelos acionistas e pela Administração, a fim de identificar e analisar riscos
enfrentados pela Companhia, para estabelecer apropriados limites de
riscos e controles necessários para monitorar a aderência aos limites.
Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Companhia.
Classificação dos instrumentos financeiros
Conforme a NBC TG 40/R3 (Deliberação CVM 684/12), a Companhia
efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, conforme as
seguintes considerações gerais:
Em 31 de março de 2021, os principais instrumentos financeiros estão
descritos a seguir:
Caixa e equivalentes de caixa: são classificados como valor justo por
meio de resultado ou custo amortizado. O valor de mercado está
refletido nos valores registrados nos balanços patrimoniais;
Contas a receber de clientes e outros créditos: decorrem diretamente
das operações da Companhia e são classificados como recebíveis e estão
registrados pelos seus valores originais, sujeitos a perdas estimadas e
ajustes a valor presente e abatimentos concedidos à clientes, quando
aplicável;
Partes relacionadas: decorrem de operações realizadas com as
controladas da Companhia, sendo eliminadas no processo de
consolidação. Os valores de mercado destes instrumentos financeiros
são equivalentes aos seus valores contábeis;
Fornecedores e outras contas a pagar: decorrem diretamente das
operações da Companhia e são classificados como passivos financeiros;
Empréstimos e financiamentos: Os valores contábeis dos empréstimos
e financiamentos aproximam-se dos seus valores justos, pois estão
atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI.
Os valores contábeis dos financiamentos atrelados à TJLP aproximamse dos seus valores justos em virtude de a TJLP ter correlação com o
CDI e ser uma taxa pós-fixada. Os valores justos dos empréstimos e
financiamentos contratados com juros prefixados correspondem a
valores próximos aos saldos contábeis divulgados na Nota Explicativa nº
15;
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Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros
derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor
justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando
o valor justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de
mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados
diretamente na demonstração de resultado. A Companhia não possui
derivativos designados como hedge accounting para nenhum dos
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.
A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a
seguir e não existem outros instrumentos financeiros classificados em
outras categorias além das informadas abaixo em 31 de março de 2021, e
31 de dezembro de 2020:
C.A – Custo amortizado;
VJR – Valor justo por meio de resultado.
Controladora
31/03/2021
Valor Contábil
Valor justo

31/12/2020
Valor Contábil
Valor justo

Classificação

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos

30.944

30.944

41.237

41.237

C.A

1.440.984

1.440.984

973.180

973.180

C.A

173.922

173.922

183.878

183.878

C.A

19.798

19.798

10.920

10.920

VJR
C.A

15.286

15.286

3.953

3.953

1.680.933

1.680.933

1.213.168

1.213.168

Fornecedores

1.462.879

1.462.879

1.227.723

1.227.723

C.A

Empréstimos e financiamentos

1.257.694

1.259.767

705.745

707.285

C.A

41.991

41.991

170

170

C.A

3.766

3.766

20.548

20.548

VJR

Passivos

Partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos de arrendamentos

11.627

11.627

5.126

5.126

C.A

Outras contas a pagar

65.683

65.683

46.025

46.025

C.A

2.843.640

2.845.713

2.005.337

2.006.877

Consolidado
31/03/2021
Valor Contábil

31/12/2020
Valor Contábil

Valor justo

Valor justo

Classificação

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas

502.003

502.003

452.453

452.353

1.428.902

1.428.902

967.780

967.780

C.A
C.A

-

-

-

-

C.A

Instrumentos financeiros derivativos

19.798

19.798

10.920

10.920

VJR

Outros créditos

23.269

23.269

12.325

12.325

C.A

1.973.972

1.973.972

1.443.478

1.443.378

Passivos
Fornecedores

1.941.620

1.941.620

1.991.782

1.991.782

Empréstimos e financiamentos

1.257.694

1.259.767

705.745

707.285

C.A

3.766

3.766

20.548

20.548

VJR

Instrumentos financeiros derivativos
Passivos de arrendamentos
Outras contas a pagar

C.A

12.597

12.597

6.309

6.309

C.A

104.714

104.714

71.737

71.737

C.A

3.320.391

3.322.464

2.796.121

2.797.661
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Instrumentos financeiros derivativos
Em 2020, a Companhia contratou swaps para minimizar os efeitos cambiais
dos contratos de “Empréstimos e financiamentos” (Nota explicativa
n°25.2(b.2).
O efeito da mensuração ao valor justo destes instrumentos derivativos está
contabilizado no resultado do exercício, no resultado financeiro.
A posição dos instrumentos financeiros derivativos mencionados acima
estão demonstrados na (Nota Explicativa n°25.2(b.2)).
Valor justo de instrumentos financeiros
O método de apuração do valor de mercado utilizado pela Companhia
consiste em calcular o valor futuro com base nas condições contratadas e
determinar o valor presente com base em curvas de mercado, exceto os
derivativos de mercado futuro que têm os valores justos calculados com
base nos ajustes diários das variações das cotações de mercado das bolsas
de mercadorias e futuros que atuam como contraparte. De acordo com a
NBC TG 40/R3 (Deliberação CVM 684/12), a Companhia classifica a
mensuração do valor justo de acordo com os níveis hierárquicos que
refletem a significância dos índices utilizados nesta mensuração,
conforme os seguintes níveis:
Nível 1: Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos
e passivos idênticos;
Nível 2: Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em
que os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja
diretamente por obtenção de preços em mercados ativos ou
indiretamente, como técnicas de avaliação que utilizam dados dos
mercados ativos;
Nível 3: Os índices utilizados para cálculo não derivam de um mercado
ativo.
Atualmente todos os instrumentos financeiros da Empresa têm o seu valor
justo mensurado confiavelmente, dessa forma classificados e
demonstrados a seguir:
Em 31 de março de 2021
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo

Nível 1
-
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30.944
19.798
50.742

Nível 3
-
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Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo

Nível 1

Nível 2
502.003
19.798
521.801

Nível 3

-

Nível 2
41.237
10.920
52.157

Nível 3

-

Nível 2
452.453
10.920
463.373

Nível 3

-

-

Em 31 de dezembro de 2020
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo

Nível 1

Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo

Nível 1

-

-

A Administração entende que os resultados obtidos com estas operações
(inclusive instrumentos derivativos) atendem à estratégia de
gerenciamento de risco adotada pela Companhia.
26. Imposto de Renda e Contribuição Social
a)

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Tributos Correntes

Contribuiçao social

-

-

(9.648)

Imposto de renda

-

-

(25.508)

(151)

-

-

(35.156)

(552)

Controladora
31/03/2021

(401)

Consolidado

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

Tributos Diferidos

Contribuiçao social

(2.223)

(2.240)

(2.285)

(2.092)

Imposto de renda

(6.175)

(6.222)

(6.014)

(5.809)

(8.398)

(8.462)

(8.299)

(7.901)

Estes créditos fiscais se referem ao Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos, calculados sobre as adições/exclusões temporárias que
foram adicionadas/excluídas na apuração do lucro real e na base de
cálculo da contribuição social do exercício corrente e anteriores, além dos
valores sobre prejuízos fiscais, os quais a Companhia espera realizar nos
próximos dois anos.
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A seguir está apresentada a conciliação dos tributos diferidos no balanço
patrimonial do período findo em 31 de março de 2021:
Controladora
Descrição
Saldo final em 31 de dezembro de 2020

IRPJ

Consolidado
CSLL

95.690

Tributos diferidos sobre adições/exclusões
temporárias

34.449

(6.175)

Saldo final em 31 de março de 2021

IRPJ

(2.223)

89.515

CSLL

97.910

35.298

(6.109)

32.226

(2.190)

91.801

33.108

A realização do “Tributo diferido ativo” está pautada em projeções de
lucros tributários futuros, cujas projeções levaram em consideração as
premissas de expectativa de resultado e histórico de rentabilidade do
negócio nos próximos anos, tendo em vista o panorama econômico
esperado pela Companhia durante a definição da sua estratégia de
negócio.
A expectativa de realização do “Ativo Fiscal Diferido”, fundamentada em
estudo técnico de viabilidade conforme NBC TG 32, está definida da
seguinte forma:
Consolidado
Exercício

b)

31/03/2021

31/12/2020

2021

8.299

3.069

2022

23.215

36.744

2023

60.514

60.514

2024

32.881

32.881

124.909

133.208

Reconciliação do Imposto de Renda e da Contribuição Social corrente
no resultado
Controladora
31/03/2021
Luc ro líquido antes dos imposto

Consolidado

31/03/2020

202.022

Alíquota vigente

34%

Tributos pela alíquota vigente

31/03/2021

856
34%

31/03/2020

237.079
34%

(68.687)

(291)

848
34%

(80.607)

(288)

Efeito fiscal das adiçoes e exclusões permanentes:
Inc entivos fiscais

68.872

15.433

68.872

Equivalência patrimonial

26.476

7.088

-

-

240

240

240

240

Inc entivos PAT / Lei Rouanet, outros
Prejuízos fisc ais

(37.105)

Outras diferenç as permanentes
Imposto de renda e contribuição social

(22.610)

1.807

(8.322)

(8.398)

(8.462)

(43.455)

(22.610)
(1.229)
(8.454)

(35.156)

(552)

(8.462)

(8.299)

(7.901)

(8.398)

(8.462)

(43.455)

(8.454)

-

4,2%
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5.145

(8.398)

Imposto de Renda e Contribuiç ão Social - c orrentes
Imposto de Renda e Contribuiç ão Social - diferidos

Taxa efetiva %

(37.105)

15.433

-

988,9%

18,3%

997,4%
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Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) diferidos são provenientes de
diferenças temporárias e Prejuízos fiscais sua maioria na controladora:
A Administração, com base em suas projeções de lucros tributáveis
futuros, estima que os créditos tributários registrados serão realizados
entre 2021 e 2025.
Controladora
31/03/2021

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

Originada de provisões indedutíveis

84.636

93.034

87.804

96.103

Prejuízo fiscais

37.105

37.105

37.105

37.105

-

-

-

-

121.741

130.139

124.909

133.208

Outras diferenças temporárias dedutiveis

27. Cobertura de seguros
A Companhia adota 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.
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram
analisadas pelos nossos auditores independentes.
A seguir as coberturas declaradas:
Riscos declarados

31/03/2021

31/12/2020

Danos materiais

588.564

588.564

Lucros cessantes

506.000

506.000

Responsabilidade civil
Roubos e riscos diversos

a)

3.000

3.000

260.000

260.000

Riscos de créditos
Em 31 de março de 2021, a Companhia possuía seguro para cobertura para
perda de créditos de clientes com cláusulas pré-estabelecidas visando
diminuir quaisquer prejuízos por conta dessas perdas. Aproximadamente
60% do contas a receber da Companha está segurado e as condições gerais
da apólice foram consideradas pela Companhia como suficientes para a
cobertura destes riscos.
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28. Partes relacionadas
A tabela a seguir mostra as operações e saldos na controladora com partes
relacionadas:
31/03/2021

Valores a pagar

Valores a receber
Clientes

Outras contas

Giga S.A

494

Componentes Ltda

Total

Fornecedores

-

169.743
577

-

28.207

28.207

Proinox Ltda

5.800

145.715

151.515

Lojas M ultilaser Ltda

5.769
12.063

31/12/2020

173.922

Outras contas

494

-

5.769

-

185.985

170.320

Giga S.A

Outras contas

Fornecedores

111.373

71.759

71.759

4.204

16

4.220

925

925

4.399

183.878

188.277

Componentes Ltda
Proinox Ltda

Total

111.178

195

Lojas M ultilaser Ltda

577
818

818

41.991

212.311

-

Outras contas

Total

43.640

43.640
-

13.326

170

13.496

56.966

170

57.136

-

Custos/ Despesas

Receita
31/03/2021
Giga S.A

210.916

Valores a pagar

Valores a receber
Clientes

Total

41.173

31/03/2020

31/03/2021

31/03/2020

40.060

44.334

35.925

36.229

Componentes Ltda

2.912

8.642

2.912

8.665

Lojas Multilaser Ltda

1.660

373

1.018

127

-

6.859

-

53.349

46.714

45.021

Transação com sócios (Nota 19.2(c.3))

44.632

Como a Companhia consolida estas controladas e, desta forma, todos estes
saldos foram eliminados no processo de consolidação.
Os saldos com partes relacionadas se referem as transações com condições
específicas pactuadas entre as partes. Tanto os valores a pagar, como valores
a receber, não sofrem atualização monetária. Os saldos com empresas ligadas
nas contas a receber e nas contas a pagar, representam os valores que a
Companhia tem a receber pela venda de produtos.
A Companhia presta garantia referente aos financiamentos e empréstimos,
concedidos para as instituições financeiras, sendo carta fiança e bens do ativo
imobilizado. Em 31 de março de 2021, não havia avais e garantias concedidos
para partes relacionadas.
A despesa de R$6.859 se refere a transferência de ações não onerosas aos sócios
(nota n°19.2(c.3)).
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29. Remuneração diretores e executivos
A remuneração do pessoal-chave da administração corresponde a benefícios de
curto prazo foi de R$ 10.604 (R$ 552 em 31 de março de 2020). Deste montante,
R$1.403 corresponde a remuneração com entrega de ações a um dos diretores
da Companhia ao longo do trimestre findo em 31 de março de 2021. As ações
entregues, como parte da remuneração do referido diretor, foram mensuradas
a valor justo, conforme previsto no CPC 10/IFRS 2, cuja mensuração das ações
foi realizada com base em laudo de avaliação econômico-financeiro da
Companhia (método de fluxo de caixa descontado), elaborado por consultores
externos, cujo valor apurado por ação foi de R$ 18,45.
Não houve remuneração para o conselho de Administração.
A Companhia, quando proposto, remunera seus acionistas sob a forma de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos
em lei e no estatuto da Companhia.
29.1 Acionistas controladores
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 15.1, Garantias e restrições
contratuais, os acionistas da Companhia concederam aval para
determinados empréstimos e financiamentos da Companhia, sem qualquer
custo à Companhia.
30. Informações por segmento
A Companhia gerencia o desempenho operacional dos seus negócios baseada
em informações por segmento. As informações por segmentos do negócio são
utilizadas pela Administração para tomar decisões sobre como alocar recursos,
tomando como base o lucro bruto de cada segmento operacional. As atividades
e resultados do negócio são acompanhados pelos principais gestores de cada
negócio e reportadas ao principal gestor das operações, para tomar decisões
sobre a melhor forma de alocação dos recursos em cada segmento.
Os principais segmentos operacionais da Companhia são:
Mobile Devices;
Segmento formado por dispositivos eletrônicos de fácil transporte e
manuseio, composto basicamente por smartphones, notebooks e tablets
direcionados às grandes redes de varejo e clientes corporativos.
Office & IT supplies;
Segmento composto de periféricos de informática, materiais de escritório
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e equipamentos de internet e de segurança, preponderantemente
comercializados no pequeno varejo e junto a fornecedores de serviços de
internet e instaladores.
Home products;
Segmento formado por Eletroportáteis, produtos da linha Áudio e Vídeo e
produtos de Health Care, amplamente comercializados nas grandes lojas
de varejo e em redes de drogaria.
Kids & Sports.
Composto de Puericultura leve e pesada, equipamentos de ginástica,
brinquedos e produtos para Pets, normalmente comercializados no varejo
especializado.
A Companhia realiza operações preponderantemente no Brasil, menos de
1% das suas vendas são exportação. Apesar de não ser algo recorrente, no
período de três meses findo em 31 de março de 2021, houve um contrato
público celebrado com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
decorrente de licitação pública, o qual representou 19% da receita
operacional líquida da Companhia.
Consolidado
31/03/2021

Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Receita operacional líquida

655.261

424.280

277.073

45.919

1.402.533

Lucro bruto

192.956

185.309

71.182

24.837

474.284

Consolidado

31/03/2020
Receita operacional líquida
Lucro bruto

Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

188.454

198.063

67.173

25.050

478.740

41.755

83.166

28.442

13.099

166.462

A seguir as informações dos ativos e passivos que são analisadas pelos
principais gestores de cada negócio e reportadas ao principal gestor das
operações, para tomar decisões.

31/03/2021
Ativos
Passivos

31/03/2021

Consolidado
Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

133.846

1.003.603

483.624

797.424

2.418.497

66.156

746.843

266.582

620.169

1.699.750

Consolidado
Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Ativos

321.099

360.113

140.113

56.712

878.037

Passivos

190.571

247.736

76.110

15.096

529.513
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31. Informações adicionais às demonstrações dos fluxos de caixa
O quadro a seguir demonstra as alterações dos passivos provenientes das
atividades de financiamento, decorrentes dos fluxos de caixa e de não caixa,
conforme determina a NBC TG 03/R3 (Deliberação CVM 641/10) – Demonstração
dos Fluxos de Caixa.
Controladora

Descrição
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento

Saldo em 31/12/2020

Movimento não Caixa

Efeito líquido no fluxo de
caixa nas atividades de
financiamento

Saldo em 31/03/2021

705.745

12.599

539.350

5.126

7.140

(639)

1.257.694
11.627

710.871

19.739

538.711

1.269.321

Controladora

Descrição
Dividendos e juros sobre o capital próprio

Empréstimos e financiamentos

Saldo em 31/12/2019

Movimento não Caixa

Efeito líquido no fluxo de
caixa nas atividades de
financiamento

Saldo em 31/12/2020

494

67.942

(44.832)

23.604

175.501

45.825

484.419

705.745

175.995

113.767

439.587

729.349

32. Eventos subsequentes
Aprovação do Plano de Ações Restritas
Em 11 de Maio de 2021, com o objetivo de atrair, motivar e reter os diretores
estatutários da Companhia, bem como alinhar os seus interesses aos interesses
da Companhia e seus acionistas, foi aprovado, em Assembleia Geral
Extraordinária um Plano Especial de Ações Restritas (“Plano”). O Plano será
lastreado e limitado à quantidade de ações atualmente mantidas em tesouraria
(vide nota explicativa 19.c) e o Conselho de Administração indicará a seu
exclusivo critério, dentre os diretores estatutários da Companhia, aqueles aos
quais serão oferecidas ações restritas.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Desdobramento de ações ordinárias e aumento do limite do capital
autorizado
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021, foi
aprovado o desdobramento de ações da Companhia na razão de 1 (uma) para 3
(três) ações, passando o capital social da Companhia de 216.075.329 (duzentas
e dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentas e vinte e nove) ações
ordinárias a ser dividido em 648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões,
duzentas e vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Adicionalmente, o capital autorizado da Companhia teve seu limite alterado
para 1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete milhões, vinte e cinco mil,
novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias
Em 14 de Maio de 2021, a Companhia submeteu à Comissão de Valores
mobiliários – CVM, seu Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, combinado com Pedido
de Aprovação das Atividades de Estabilização do Preço das Ações e Pedidos de
Dispensa de Requisitos:
“Pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), compreendendo a distribuição (“Oferta”), a ser realizada na
República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não
organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior, cumulado com os
pedidos de Aprovação das Atividades de Estabilização do Preço das Ações e
Pedidos de Dispensa de Requisitos constantes do pedido de registro ("Pedido de
Registro")”.
Aquisição da Empresa EXPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA
Em 08 de Junho de 2021, a Companhia efetuou a aquisição da empresa Expet
Industria e Comercio de Tapetes Ltda, sociedade limitada, com sede na
Cidade de São, Paulo, Estado de São Paulo, pelo montante de R$ 8.600 mil. A
Expet tem como atividade preponderante, a fabricação e comercialização de
tapetes higiênicos descartáveis para pets. A Companhia deseja com essa
aquisição ampliar e expandir a sua linha própria de produtos pet, bem como
ampliar o alcance dessa linha de produtos.
Como essa aquisição não é relevante em relação a posição patrimonial
consolidada da Companhia e, portanto, não atinge os indicadores previstos no
item 7 do OCPC 06, a Companhia entende que não há necessidade de
apresentação de Informações Financeiras Pro Forma no contesto do IPO.
239

63

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às informações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Distribuição de dividendos
Em 21 de junho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
aprovaram e declararam a distribuição de dividendos no montante de R$108.235
mil debitados a conta reserva de lucros a distribuir, podendo ser pagos até 31
de dezembro de 2021.
Em 12 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
retificaram o valor da distribuição de dividendos aprovada em 21 de junho de
2021, para o montante de R$ 101.722.
*

*
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos
Auditores Independentes
Em cumprimento ao artigo 29 da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados,
Diretores da MULTILASER INDUSTRIAL S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Faria Lima, nº 1.811, 15º andar,
Bairro Jardim América, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 59.717.553/000102 Companhia
(i)
reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras trimestrais
individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três) meses
encerrado em 31 de março de 2021; e
(ii)
reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório de
revisão especial dos auditores independentes sobre as informações financeiras
trimestrais individuais e consolidadas da Companhia referentes ao período de 3 (três)
meses encerrado em 31 de março de 2021.
São Paulo, 14 de julho de 2021.
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ANEXO G – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO
DE 2020, 2019 E 2018
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Relatório do auditor independente
Demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

Conteúdo

Relatório da Administração
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais
e consolidadas
Balanços patrimoniais individuais e consolidados
Demonstrações do resultado individuais e consolidadas
Demonstrações do resultado abrangente individuais e consolidadas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido individuais e consolidadas
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidadas – método indireto
Demonstrações dos valores adicionados individuais e consolidadas – informação
suplementar
Notas explicativas da Administração sobre as demonstrações contábeis individuais
e consolidadas
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Relatório da Administração
Em consonância as disposições legais e estatutárias da Multilaser Industrial S/A submetemos à
apreciação dos acionistas o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor independente para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
Sobre a Multilaser
A Multilaser Industrial S/A é uma companhia integralmente brasileira de capital fechado que
atua na fabricação, importação e comercialização de bens de consumo nos segmentos de
informática, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos, baby care, artigos esportivos,
ferramentas, equipamentos de segurança e saúde, chips de memória, entre outros.
A companhia conta com mais de 3.000 colaboradores em sua sede administrativa na cidade de
São Paulo/SP, nas unidades fabris localizadas em Manaus/AM e em Extrema/MG, onde
também está localizado o um dos centros de distribuição que, em conjunto com a unidade de
distribuição em Itajaí/SC, abastece os mais de 40.000 pontos de venda em todo território
nacional. Adicionalmente, a companhia possui um laboratório na cidade chinesa de Shenzhen
onde está lotado um time de engenharia com 70 pessoas que atestam a qualidade, as
unidades fabris e os processos produtivos dos fornecedores localizados na Ásia.
Com alto conhecimento técnico e mercadológico, a companhia ocupa as mais altas posições
em participação de mercado em diversos segmentos de atuação bem como reconhecimento
dos consumidores em qualidade, atendimento e pós venda.
Comentários da Administração
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de COVD-19 iniciada ao final do primeiro trimestre
do ano que impôs diversos desafios à população e às empresas, bem como impactou
fortemente a atividade econômica, a dinâmica de trabalho e os hábitos de consumo.
Neste cenário imposto pela pandemia com suas implicações nos âmbitos social, empresarial e
econômico a Multilaser demonstrou estar bem posicionada para absorver os impactos
adversos e capturar oportunidades, principalmente em decorrência de seu modelo de negócio
singular que permite diluir e administrar os riscos pela alta capilaridade e heterogeneidade da
base de clientes, agilidade no lançamento e amplo portfólio de produtos novos e existentes e
excelência no pós venda.
Assim, registrou em 2020 Receita Líquida Consolidada de R$ 3,1 bilhões e Lucro Líquido
Consolidado de R$ 444 milhões. Um aumento de 61% e 92%, respectivamente ante o exercício
de 2019.
Desempenho financeiro Consolidado
Em um exercício atípico com inúmeras peculiaridades a companhia reporta crescimento
expressivo em receita e lucro com manutenção das margens conforme gráficos abaixo:
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Na tabela abaixo repoprtamos os principais indicadores de resultado referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019:

(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta (%)
Lucro Líquido
Margem Líquida (%)

Exercício social encerrado em
31/12/2020 31/12/2019
Variação
3.077.116
1.909.372
61,2%
1.110.663
618.429
79,6%
36,1%
32,4%
370 bps
444.302
231.373
92,0%
14,4%
12,1%
230 bps

A receita líquida apresentou crescimento de 61,2% no ano de 2020, atingindo R$ 3.007,1
milhões, em comparação ao mesmo período do ano anterior.
Este aumento também foi refletido no lucro bruto que avançou 79,6% na comparação entre os
exercícios, com margem bruta de 36,1% para o ano de 2020 e 32,4% em 2019.
A companhia apurou lucro líquido de R$ 444,3 milhões em 2020 e R$ 231,4 milhões em 2019,
um aumento de 92,0%.
Expectativas
O ano de 2021 segue em um cenário de pandemia, contudo com perspectivas de retomada da
atividade econômica e empresarial com alteração nos hábitos laborais e das famílias que
tendem a se normalizar de forma híbrida entre àquelas observadas anteriormente e com o
advento do isolamento social. A Multilaser seguirá a estratégia de capturar as oportunidades
de mercado e ampliar a sua presença na vida dos consuimidores visando melhorar a vida das
famílais por meio da tecnoligia, mantendo sua política de investimento e desenvolvimento de
sua equipe.
Relacionamento com os auditores independentes
Em atendimento à Instrução CVM 381/03 e ao Ofício Circular CVM/SEP 02/2020, a Companhia
informa que os auditores independentes (BDO RCS Auditores Independentes S/S) são
contratados para a realização dos serviços de auditoria externa sobre as demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e assegura, por meio das políticas adotadas pela
Companhia, integral preservação de independência e objetividade necessárias para a execução
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dos trabalhos de auditoria independente em observância às Normas Brasileiras de Auditoria e
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. A BDO RCS Auditores Independentes S/S não
prestou outros serviços adicionais que ultrapassem 5% dos honorários dos serviços de auditoria
das demonstrações financeiras da Multilaser Industrial S.A.

Para onde a tecnologia for a Multilaser estará lá!
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Rua Major Quedinho 90
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01050-030

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas e Administradores da
Multilaser Industrial S.A.
São Paulo – SP
Opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
Examinamos as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Multilaser Industrial S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem
os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
os exercícios findos naquelas datas, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada, da Multilaser Industrial S.A. em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os fluxos de caixa individuais e consolidados
para os exercícios findos naquelas datas, 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 sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
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 intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos opinião separada sobre esses assuntos.

BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino
Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Provisão para contingências tributárias
Conforme divulgado na Nota Explicativa nº 18, a
Companhia e suas controladas são parte
integrante
em
processos
judiciais
e
administrativos nas esferas cível, trabalhista,
previdenciária, regulatória e tributária, que
surgem no curso normal de seus negócios. Em 31
de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia
e suas controladas possuem assuntos de natureza
tributária em discussão em várias esferas
processuais, nos montantes totais de R$ 563.344
mil, R$ 511.510 e R$ 428.604, respectivamente,
sendo que R$ 139.464 mil, R$ 72.507 mil e R$
103.880
mil,
respectivamente,
estão
provisionados por serem considerados como
provável perda, conforme avaliação realizada
pela administração a partir da opinião de seus
assessores jurídicos.
A determinação dos montantes provisionados e
divulgados dependem do julgamento crítico da
Administração em relação à probabilidade de
perda destacada nas discussões em andamento,
com base nas interpretações da legislação
vigente e nas decisões judiciais. Adicionalmente,
dada a magnitude dos valores envolvidos, a
complexidade do ambiente tributário e a
evolução da jurisprudência, quaisquer mudanças
nas premissas adotadas na determinação do
prognóstico de perda podem trazer impactos
relevantes nas demonstrações contábeis da
Companhia.
Por esses fatores, consideramos a avaliação do
reconhecimento, mensuração e divulgação
dessas contingências como significativo em nossa
auditoria.

Resposta da auditoria sobre esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram:
Atualização do nosso entendimento do
ambiente de controles internos relacionados
ao ciclo de identificação, reconhecimento,
mensuração e divulgação dos passivos
contingentes;
Avaliação das premissas e critérios utilizados
pela Companhia, incluindo as atualizações,
para
reconhecimento,
mensuração
e
divulgação
das
contingências
nas
demonstrações contábeis;
Obtenção de carta de confirmação externa
junto aos assessores jurídicos responsáveis
pelos processos tributários, com objetivo de
confirmar: (i) a existência de processos e seu
estágio atual; (ii) a respectiva avaliação de
perda envolvida e as fundamentações
jurídicas aplicáveis;
Envolvimento dos
nossos especialistas
tributários para avaliar a natureza e
fundamentações adotadas pela Companhia,
suportada pelos seus assessores jurídicos, na
constituição de provisão para certos créditos
tributários de Pis/Cofins reconhecida em
2020;
Com relação aos aspectos tributários ligados a
tributos sobre o lucro, nossa avaliação
contemplou: (i) reuniões com a administração
para atualizar nosso entendimento dos
controles internos para identificação e
monitoramento de tratamentos fiscais
incertos; (ii) critérios adotados para
reconhecimento e mensuração de passivo
tributário, quando aplicável.
Revisão das divulgações realizadas pela
Companhia na Nota Explicativa n°18.
Com base no resultado dos procedimentos de
auditoria acima descritos, identificamos um
ajuste que, por não ser material, não foi
regularizado pela Companhia. Portanto, julgamos
serem aceitáveis os critérios e premissas adotados
pela Administração para reconhecimento e
mensuração das provisões para contingências com
um todo, bem como as referidas divulgações na
Nota Explicativa n°18, por estarem consistentes
com a documentação suporte mantida pela
Companhia, incluindo a posição dos assessores
jurídicos.
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Ênfase
Reapresentação das demonstrações contábeis
Conforme descrito na Nota Explicativa n° 2.7, às demonstrações contábeis individuais e consolidadas
referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2020 estão sendo reapresentadas em decorrência
dos ajustes realizados pela Companhia para corrigir os efeitos contábeis relacionados ao assunto
mencionado na referida nota explicativa, conforme previsto na NBC TG 23 - Práticas Contábeis,
Mudanças de Estimativa e Retificação de Erro. Esse relatório substitui o anteriormente emitido em 24
de junho de 2021. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração
da Companhia e suas controladas, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS,
foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das
demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 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 contábeis individuais
e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o
relatório do auditor
A Administração da Companhia e suas controladas é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis individuais e consolidadas
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 contábeis individuais
e consolidadas
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia e suas controladas continuarem operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar
a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis 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 contábeis
individuais e consolidadas.
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 contábeis 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 nossas opiniões. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional;
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis individuais
e consolidadas, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo
de apresentação adequada;
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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
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas dos exercícios e que, desta maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou
regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 14 de julho de 2021.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Luiz Gustavo Pereira dos Santos
Contador CRC 1 SP 258849/O-9
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8
10
11
12
13

Investimentos
Propriedades para investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos de direitos de uso

528.406

789.112

1.900.024

297.944
5.020
88.349
2.166
14.679
408.157

476.382
5.020
87.032
2.107
4.779
575.320

3.867.710

74.577
36.899
8.773
120.249

33.871
600.084
639
624.011
93.597
17.682
1.734
1.371.618

2019
Reapresentado

130.139
53.797
29.857
213.793

41.237
973.180
183.878
1.651.923
10.920
207.001
6.506
3.953
3.078.598

2020
Reapresentado

Controladora

1.801.933

360.285

235.471
4.992
57.234
2.325
300.023

55.218
4.033
1.011
60.262

28.086
514.236
191
832.729
279
57.408
4.724
3.994
1.441.648

2018
Reapresentado

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

Total do ativo

26
9
9

5
28
6
25(b.4)
7
9

4

Nota
explicativa

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos
Depósitos judiciais
Outros ativos

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Partes relacionadas
Estoques
Instrumentos financeiros derivativos
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos

Circulante

Ativo

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

255

4.687.365

404.382

5.020
161.925
5.403
5.504
177.852

133.208
53.797
39.525
226.530

452.453
967.780
2.610.622
10.920
222.315
6.568
12.325
4.282.983

2020
Reapresentado

1.923.440

294.942

5.020
142.890
4.483
16.785
169.178

78.930
38.042
8.792
125.764

97.927
613.386
639
787.688
108.847
17.788
2.223
1.628.498

2019
Reapresentado

Consolidado

1.819.522

186.348

4.992
107.936
3.384
116.313

64.919
4.033
1.083
70.035

33.506
551.186
972.894
279
65.615
5.310
4.384
1.633.174

2018
Reapresentado

Total do passivo e patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Reserva incentivos fiscais
Reserva de retenção de lucros
Reserva estatutaria
Ações em tesouraria

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributarias
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Passivos de arrendamento
Outras contas

Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Adiantamento de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações com garantia
Juros sobre capital próprio e dividendos
Passivos de arrendamento
Outras contas

Circulante
Fornecedores

Passivo e patrimônio líquido

19.1
19.2(c.1)
19.2(a)
19.2(b)
19.2(c.2)
19.2(c.3)

15
17
18
13
-

15
16
17
28
25(b.4)
19.2(d)
13
-

14

Nota
explicativa

3.867.710

757.039
8.357
45.501
599.432
101.722
22.711
(10.708)
1.524.055

473.464
36.457
142.079
3.445
655.444

1.227.723
232.282
26.619
22.602
170
51.594
20.548
35.430
23.538
1.681
46.024
1.688.211

2020
Reapresentado

1.900.024

757.039
23.287
346.060
23.593
1.149.978

70.886
41.447
74.405
9.009
195.748

333.806
104.614
15.304
9.670
17.329
33.649
494
4.337
35.095
554.298

2019
Reapresentado

Controladora

1.801.933

757.039
11.717
175.611
1.763
946.130

65.016
106.960
118
172.094

415.887
108.864
17.384
19.461
18.774
21.235
1.354
26.534
33.840
20.375
683.708

2018
Reapresentado

4.687.365

757.039
8.357
45.501
599.432
101.722
22.711
(10.708)
1.524.055

473.464
42.641
142.079
4.170
662.354

1.992.782
232.282
30.250
37.329
54.921
20.548
35.432
23.538
2.138
71.736
2.500.955

2020
Reapresentado

1.923.440

757.039
23.287
346.060
23.593
1.149.978

70.886
42.066
74.405
9.735
537
197.629

345.483
106.546
17.778
10.933
7
18.044
33.653
494
5.838
37.057
575.832

2019
Reapresentado

Consolidado

1.819.522

757.039
11.717
175.611
1.763
946.130

65.016
106.985
118
172.119

447.820
108.864
18.523
19.805
22.123
1.354
26.534
33.840
22.409
701.273

2018
Reapresentado
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora

Receita líquida de vendas
Custo das mercadorias e produtos vendidos
Lucro bruto
(Despesas)/receitas operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Resultado com equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais

Nota
explicativa
20
21

21
21
8
23

Resultado antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado financeiro

22

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

26.(a)
26.(a)

Lucro do exercício
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores
Lucro do exercício

-

2020
Reapresentado
2.983.206
(2.177.563)
805.642

2019
1.794.496
(1.295.154)
499.342

(473.616)
(54.679)
178.198
12.479
468.023
36.657
(61.656)
(54.283)
(79.283)

Consolidado

2018
1.740.046
(1.139.199)
600.846

2020
Reapresentado
3.077.116
(1.966.453)
1.110.663

2019
1.909.372
(1.290.943)
618.429

2018
1.914.705
(1.246.048)
668.657

(378.188)
(49.841)
85.479
57.914

(333.077)
(46.094)
47.460
(34.866)

(529.181)
(67.211)
10.571

(403.130)
(54.384)
59.653

(350.355)
(48.107)
(34.889)

214.706

234.270

524.842

220.568

235.306

17.300
(21.991)
(5.955)
(10.646)

42.040
(64.534)
(71.093)
(93.587)

223.624

431.255

24.192
(17.157)
(9.727)
(2.692)

26.007
(17.811)
(8.589)
(393)

388.740

212.014

55.562

19.359

444.302

231.373

234.342

444.302

231.373

234.342

444.302
444.302

231.373
231.373

234.342
234.342

444.302
444.302

231.373
231.373

234.342
234.342

(10.281)
20.999

(41.231)
54.278

220.174

17.499
(22.816)
(7.183)
(12.500)

(2.812)
14.011

222.805
(11.855)
23.392

Resultado por ação:
Resultado por ação - básico (em R$)

24

2,105279

1,070800

1,084538

2,105279

1,070800

1,084538

Resultado por ação - diluído (em R$)

24

2,105279

1,070800

1,084538

2,105279

1,070800

1,084538

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora

Consolidado

Lucro do exercício
Resultado abragente total

2020
Reapresentado
444.302
444.302

2019
231.373
231.373

Resultado atribuído aos
Acionistas controladores
Resultado abragente total

444.302
444.302

231.373
231.373

2018
234.342
234.342

2020
Reapresentado
444.302
444.302

2019
231.373
231.373

2018
234.342
234.342

234.342
234.342

444.302
444.302

231.373
231.373

234.342
234.342

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

257

13

-

-

Reserva estatutária

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos

Dividendos obrigatório

Juros sobre capital próprio

-

Remuneração com entrega de ações (nota n°19.2(c.1))/ nota° 29

Transferência de ações entre sócios (nota n°19.2(c.3))
8.357

-

8.357

-

-

45.501

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.215

-

23.285

11.568
-

-

Reserva legal
11.717

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.

757.039

-

Aquisição de ações da propria companhia (nota n°19.2(c.2))

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

Retenção de lucros

-

-

-

-

-

Reserva de incentivos fiscais

Destinações

Reserva legal

-

-

-

-

-

Reserva de capital
-

Lucro líquido do exercício

757.039

-

Destinações:
Reserva legal
Reserva de incentivos fiscais
Dividendos e juros sobre capital próprio
Retenção de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019

-

Lucro líquido do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital social
757.039

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
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101.722

-

-

-

101.722

-

-

(23.593)

-

-

-

-

23.593

21.830

-

599.432

-

-

-

-

-

-

-

-

253.372

-

-

346.060

170.449
-

-

Reserva de lucros
Reserva de
Retenção de lucros
incentivos fiscais
1.763
175.611

22.711

-

-

-

-

-

-

-

22.711

-

-

-

-

-

-

-

Reserva estatutária

(10.708)

3.370

8.634

(22.711)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ações em tesouraria

-

-

-

-

-

(101.722)

(25.270)

(1.687)

(17.325)

(22.711)

(253.372)

(22.215)

444.302

-

(11.568)
(170.449)
(27.526)
(21.830)

231.373

Lucros
acumulados

14

1.524.055

-

3.370

16.991

(22.711)

-

(25.270)

(1.687)

(40.918)

-

-

-

444.302

1.149.978

(27.526)
-

231.373

Total
946.130

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
Nota
explicativa

2020
Reapresentado

2019
Reapresentado

Consolidado
2018
Reapresentado

2020
Reapresentado

2019
Reapresentado

2018
Reapresentado

Fluxo de caixa da atividade operacional

Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades
operacionais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variação monetária, cambial e juros não realizados
Depreciação e amortização
Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado
Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Equivalência patrimonial
Provisão para gastos e abatimentos com clientes
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

Variações patrimoniais
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Imposto de renda e contribuiçao social pagos

444.302

26.(a)
11,12 e 13
11
5
11
6
18
8
-

-

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Resultado na venda de imobilizado
Aquisição de propriedades para investimentos
Dividendos e juros sobre capital proprio
Investimento em participação societária
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Aquisição de ações para tesouraria
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos ativos direito de uso
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(55.562)
45.825
12.272
822
25.342
849
2.515
2.435
67.674
(178.198)
93.563
1.781
22.491

231.373

(19.359)
8.843
8.765
17.548
121
22.381
(32.554)
(85.479)
8.231
7.115
-

232.222

(21.653)
4.426
4.019
14.356
7.589
56.583
(47.460)
11.074
5.297
-

444.302

(54.278)
45.825
23.641
822
25.421
849
6.756
1.938
67.674
92.339
1.782
22.491

231.373

(14.011)
8.843
16.666
20.805
123
14.538
(32.580)
9.077
7.113
-

232.222

(24.045)
4.426
9.437
14.660
15.471
56.609
11.942
5.285
-

486.110

166.985

266.454

679.559

261.947

326.007

(492.849)
(1.017.597)
(113.404)
(212.263)
893.917
7.942
48.459
-

(111.626)
186.338
(36.189)
(51.495)
(82.081)
31.656
(11.512)
-

(150.967)
(129.992)
20.205
(22.854)
37.555
(49.096)
24.786
(10.281)

(393.670)
(1.811.774)
(113.416)
(44.725)
1.567.543
64.746
78.357
(41.231)

(165.940)
170.774
(40.913)
(32.490)
(25.079)
33.028
(13.823)
-

(148.796)
(168.367)
18.301
(38.659)
16.546
(47.895)
42.974
(11.855)

(885.795)

(74.910)

(280.644)

(694.171)

(74.444)

(337.752)

(399.685)

92.075

(14.190)

(14.611)

187.504

(11.745)

11
12
-

(10.154)
911
(582)
(9.826)

(36.718)
(27)
36.070
(13.064)
(13.739)

(25.838)
120
(4.992)
(8.834)
(39.544)

(44.869)
(992)
(45.861)

(47.007)
(359)
(27)
(4.533)
(51.926)

(38.159)
(213)
120
(4.992)
(43.244)

19.2(d)
19.2(c.2)
15.4
15.4

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(161.527)
416.877

(60.873)
126.939
(3.798)
(4.456)
(130.363)
(72.551)

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(163.458)
414.946

(60.873)
128.871
(3.798)
(5.600)
(130.363)
(71.763)

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

15.4

7.366

5.785

(98.406)

354.474

63.814

(99.661)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Aumento líquido/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

-

33.871

28.086

126.492

97.980

34.113

133.168

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

-

41.237

33.871

28.086

452.453

97.927

33.506

7.366

5.785

(98.406)

354.474

63.814

(99.661)

Aumento líquido/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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Demonstrações dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Controladora
2020
Reapresentado
Receitas
Venda de mercadorias e serviços
Outras receitas
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

Consolidado

2019

2018

3.529.099
89.730
(25.342)
3.593.487

2.135.222
34.905
(17.548)
2.152.579

2.084.689
18.767
(14.356)
2.089.099

(2.098.396)
(374.271)
(2.435)
(2.475.102)

(1.205.344)
(293.414)
(22.381)
(1.521.139)

(1.092.468)
(243.252)
(7.589)
(1.343.309)

1.118.385

631.441

(12.272)

(8.765)

745.790
(4.019)

2020
Reapresentado

2019

2018

3.512.605
94.234
(25.421)
3.581.419

2.525.224
35.734
(20.805)
2.540.153

2.251.099
19.407
(14.660)
2.255.846

(1.666.562)
(435.031)
(1.938)
(2.103.531)

(1.450.997)
(317.672)
(14.538)
(1.783.207)

(1.173.257)
(250.045)
(15.471)
(1.438.772)

1.477.888
(23.640)

756.946
(16.666)

817.074
(9.437)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

1.106.113

622.675

741.771

1.454.248

740.280

807.637

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras e variaçoes cambiais
Outras
Valor adicionado total a distribuir

178.198
168.555
1.754
1.454.621

85.479
97.033
1.872
807.059

47.460
140.912
810
930.954

245.033
1.930
1.701.211

113.915
2.005
856.200

175.173
843
983.652

114.884
24.469
9.641
148.994

102.150
30.249
9.876
142.275

91.085
25.717
7.978
124.781

133.526
29.809
11.065
174.400

111.107
32.538
10.695
154.340

98.730
27.142
8.586
134.458

477.808
60.712
309
538.829

276.803
74.323
1.059
352.185

302.098
112.209
671
414.978

586.098
79.705
635
666.437

295.258
77.983
1.732
374.973

306.117
113.572
1.126
420.814

135.412
18.840
2.601
156.853

325.991
86.643
3.438
416.071

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Outras
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores
Lucros retidos

Valor adicionado total distribuído

237.006
82.739
2.751
322.496

92.331
(15.784)
2.237
78.784

106.459
(16.290)
2.904
93.072

170.929
19.419
3.689
194.038

25.270
19.012
400.020
444.303

21.260
5.772
206.782
233.814

38.559
7.500
188.283
234.342

25.270
19.012
400.020
444.303

21.260
5.772
206.782
233.814

38.559
7.500
188.283
234.342

1.454.621

807.059

930.954

1.701.211

856.200

983.652

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Contexto operacional
A Multilaser Industrial S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
fechado, domiciliada no Brasil com sede na cidade de São Paulo, possui um
complexo industrial em Extrema - MG, com mais de 120.000 m2, detentora de
um portfólio abrangente e diversificado de produtos.
Tem como atividades preponderantes a importação, fabricação, venda,
distribuição e pós-venda de diversos produtos, dentre eles tablets,
smartphones, notebooks, pen drives, chips de memória, acessórios de
informática, eletroportáteis, casa conectada - IoT (Internet of Things),
utensílios domésticos, ferramentas, acessórios e equipamentos esportivos,
instrumentos de saúde, redes de telecomunicações, acessórios e produtos
automotivos, áudio e vídeo, segurança eletrônica, brinquedos, papelaria, pets
e puericultura, oferecidos sob marcas próprias e marcas licenciadas a milhares
de clientes varejistas e no comércio eletrônico.
A Companhia foi fundada em 14 de novembro de 1988, com o nome de Fax Point
Indústria, Importação e Exportação Ltda., teve sua denominação social alterada
para Multilaser Industrial S.A. em junho de 2015.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía quatro controladas diretas:
Multilaser Industria de Equipamentos de Informática, Eletrônicos e
Ópticos Ltda.: é uma sociedade empresarial limitada, fundada em 2013,
também localizada no município de Extrema – MG, cujo seu objeto social
consistente na produção de equipamentos de informática, produtos
eletrônicos e ópticos;
Giga Industria e Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica S.A.: é
uma sociedade empresarial limitada, adquirida em março de 2017, localizada
em Manaus-AM, cujo seu objeto social consistente em comercialização,
industrialização e desenvolvimento de equipamentos eletrônicos,
informática, segurança eletrônica e telecomunicações;
Proinox Brasil Ltda.: é uma sociedade empresarial limitada, adquirida em
março de 2019, localizada em Santa Catarina, cujo seu objeto social
consistente em comercialização e importação de produtos diversos;
Lojas Multilaser – Comércio Varejistas Ltda.: em outubro de 2019, a
Companhia iniciou o investimento em sua primeira loja física própria,
localizada na cidade de São Paulo - SP, cuja operação está em pleno
funcionamento.

261

17

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.

Apresentação e elaboração das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e as normas e regulamentos emitidos
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na
legislação societária brasileira e os pronunciamentos técnicos, as
orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM).
As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, foram elaboradas
no pressuposto de continuidade normal dos negócios. A Administração
realiza uma avaliação da capacidade da Companhia e de suas controladas
em dar continuidade às suas atividades durante a elaboração das
informações contábeis. A Administração não identificou nenhuma
incerteza relevante sobre a capacidade da Companhia e de suas
controladas em dar continuidade às suas atividades nos próximos 12
meses.
A Administração da Companhia declara que todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem
as utilizadas pela Administração na sua gestão. A emissão das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas foi autorizada pela
Diretoria em 13 de julho de 2021.
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e
consolidada, é requerida pela legislação societária brasileira e pelas
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as Companhias abertas.
NBC TG 09 / (Deliberação CVM 557/08). As normas IFRS não requerem a
apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas normas
IFRS, essa demonstração está apresentada como informação suplementar,
sem prejuízo ao conjunto das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.2. Base de apresentação
As demonstrações contábeis individuais (Controladora) e consolidadas são
apresentadas em Reais (R$) que é a moeda de apresentação. Todos os
valores estão arredondados para milhares de Reais, exceto quando
indicado de outra forma.
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando indicado
de outra forma. Certos ativos e instrumentos financeiros podem estar
apresentados pelo valor justo.
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da
Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na
preparação das suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Desta forma, todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas, e somente elas, estão sendo
evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na sua
gestão.
2.3. Conversão de saldos em moeda estrangeira
Moeda funcional e de apresentação
A moeda funcional da controladora e a moeda de apresentação das
demonstrações contábeis individuais e consolidadas é o real. Cada
entidade incluída nas demonstrações contábeis consolidadas, tem sua
própria moeda funcional, que se diferente da moeda de apresentação das
demonstrações contábeis, deve ser convertida na moeda funcional de
apresentação das demonstrações consolidadas.
2.4. Uso de estimativa
A preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de
acordo com as IFRS e as NBC’s requerem o uso de certas estimativas
contábeis por parte da Administração da Companhia. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões em
relação as estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As áreas que envolvem julgamento críticos ou o uso de estimativas,
relevantes para as demonstrações contábeis individuais e consolidadas,
estão demonstradas na Nota Explicativa nº 3.1.2.
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consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.5. Demonstrações contábeis consolidadas
Base de consolidação
Controladas
As demonstrações contábeis consolidadas compreendem as demonstrações
contábeis da Companhia e suas Controladas conforme Nota Explicativa nº
8.
As controladas incluídas na consolidação das demonstrações contábeis em
31 de dezembro de 2020, estão listadas a seguir:
Participação em (%)
Controladas

Principal Atividade

UF

2020

20219

Produção de memórias

MG

100

100

Giga Ind. e Com. de Prod. de Seg. Eletrônica S.A.

Produção de equipamentos de segurança

AM

100

100

Proinox Brasil Ltda

Importação

SP

100

100

Lojas Multilaser - Comercio Varejista Ltda

Comercio varejista

SP

100

100

Multilaser Ind de Equip. de Infom, Elet e Opticos Ltda.

As controladas são consolidadas integralmente a partir da data da sua
fundação, ou a partir da data em que a Companhia obteve o seu controle
efetivo.
As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas com base nas
demonstrações contábeis da controlada, que utilizam as mesmas práticas
contábeis em sua elaboração. O exercício social das controladas coincide
com o da controladora. Os principais procedimentos de consolidação estão
descritos no item 3.
Outros investimentos
A Companhia não tem influência significativa nestes investimentos, os
quais foram mensurados a valor justo por meio do resultado ou pelo custo
de aquisição:
Controladora
2020
Inova We Empreendedorismo Feminino Fundo de
Investimentos em Participações Capital Semente
Inova V Fundo de Investimentos em Participações
Empresas Emergentes

264

2019

14,00%

-

Consolidado
2018

2020

2019

2018

-

-

14,00%

-

-

-

-

8,50%

-

-
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2.6. Informações por segmentos
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um
empreendimento para os quais informações financeiras separadas estão
disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo principal tomador de
decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento.
A Companhia utiliza os segmentos abaixo e avalia o desempenho a nível
de lucro bruto operacional de cada segmento, o que propicia um melhor
gerenciamento das suas operações:
Mobile devices;
Office & IT supplies;
Home products;
Kids & sports.
2.7. Reapresentação
consolidadas

das

demonstrações

contábeis

individuais

e

Demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de
dezembro de 2020
Administração da Companhia, com objetivo de atender aos requerimentos
previstos no Ofício CVM n° 89/2021/CVM/SEP/GEA-2, recebido no
contexto do pedido de registro de companhia aberta, realizou ajustes no
balanço patrimonial, demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para
o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, bem como das notas
explicativas n° 3.1.2, 19.2, 21, 24, 25.3, 26, 28 e 29, para corrigir os
efeitos contábeis relacionados a mensuração a valor justo das ações
entregues como parte da remuneração da Administração ao longo do
exercício de 2020. As referidas ações foram mensuradas a valor justo, com
base em laudo de avaliação econômico-financeiro da Companhia,
elaborado por consultores externos, cujo montante apurado por ação foi
de R$ 17,71. Diante deste cenário, a Companhia procedeu os referidos
ajustes de correção em relação a este assunto e está reapresentando as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de dezembro de
2020, anteriormente emitidas em 24 de junho de 2021, em consonância
com os requerimentos previstos da NBC TG 23 / IAS 8 – Políticas Contábeis,
Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. Os efeitos destes ajustes
estão apresentados abaixo:
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora
2020
Originalmente
apresentado

Consolidado

2020
Reapresentado

Ajustes

2020
Originalmente
apresentado

2020
Reapresentado

Ajustes

Fluxo de caixa da atividade operacional

Lucro líquido do exercício

451.228

(6.926)

444.302

Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades
operacionais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variação monetária, cambial e juros não realizados
Depreciação e amortização
Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado
Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Equivalência patrimonial
Provisão para gastos e abatimentos com clientes
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

(55.562)
45.825
12.272
822
25.342
849
2.515
2.435
67.674
(178.198)
93.563
1.781
15.565

6.926

(55.562)
45.825
12.272
822
25.342
849
2.515
2.435
67.674
(178.198)
93.563
1.781
22.491

Variações patrimoniais
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Imposto de renda e contribuiçao social pagos

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Resultado na venda de imobilizado
Aquisição de propriedades para investimentos
Dividendos e juros sobre capital proprio
Investimento em participação societária
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Aquisição de ações para tesouraria
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos ativos direito de uso
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

451.228

(54.278)
45.825
23.641
822
25.421
849
6.756
1.938
67.674
92.339
1.782
15.566

(6.926)

6.926

444.302

(54.278)
45.825
23.641
822
25.421
849
6.756
1.938
67.674
92.339
1.782
22.492

486.110

-

486.110

679.560

-

679.560

(492.849)
(1.017.597)
(113.404)
(212.263)
893.917
7.942
48.459
-

-

(492.849)
(1.017.597)
(113.404)
(212.263)
893.917
7.942
48.459
-

(393.670)
(1.811.774)
(113.416)
(44.725)
1.567.543
64.746
78.357
(41.231)

-

(393.670)
(1.811.774)
(113.416)
(44.725)
1.567.543
64.746
78.357
(41.231)

(885.795)

-

(885.795)

(694.171)

-

(694.171)

(399.686)

-

(399.685)

(14.611)

-

(14.611)

(10.154)
911
(582)
(9.826)

-

(10.154)
911
(582)
(9.826)

(44.869)
(992)
(45.861)

-

(44.869)
(992)
(45.861)

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(161.527)
416.877

-

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(161.527)
416.877

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(163.458)
414.946

-

(44.832)
(22.711)
656.720
(10.774)
(163.458)
414.946
354.474

Aumento líquido/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

7.366

-

7.366

354.474

-

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

33.871

-

33.871

97.980

-

97.980

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

41.237

-

41.237

452.453

-

452.453

Aumento líquido/(diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

7.366

-

7.366

354.474

-

354.474
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Controladora
2020
Originalmente
apresentado
Receitas
Venda de mercadorias e serviços
Outras receitas
Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda / recuperação de valores ativos

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

Consolidado
2020
Reapresentado

Ajustes

2020
Originalmente
apresentado

2020
Reapresentado

Ajustes

3.529.099
89.730
(25.342)
3.593.487

-

3.529.099
89.730
(25.342)
3.593.487

3.512.605
94.234
(25.421)
3.581.419

-

3.512.605
94.234
(25.421)
3.581.419

(2.098.396)
(374.271)
(2.435)
(2.475.102)

-

(2.098.396)
(374.271)
(2.435)
(2.475.102)

(1.666.562)
(435.031)
(1.938)
(2.103.531)

-

(1.666.562)
(435.031)
(1.938)
(2.103.531)

1.118.385

-

1.118.385

1.477.888

-

1.477.888

(12.272)

-

(12.272)

(23.640)

-

(23.640)

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

1.106.113

-

1.106.113

1.454.248

-

1.454.248

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras e variaçoes cambiais
Outras
Valor adicionado total a distribuir

178.198
168.555
1.754
1.454.621

-

178.198
168.555
1.754
1.454.621

245.033
1.930
1.701.211

-

245.033
1.930
1.701.211

107.958
24.469
9.641
142.068

6.926
6.926

114.884
24.469
9.641
148.994

126.600
29.809
11.065
167.474

6.926
6.926

133.526
29.809
11.065
174.400

477.808
60.712
309
538.829

-

477.808
60.712
309
538.829

586.098
79.705
635
666.437

-

586.098
79.705
635
666.437

237.006
82.739
2.751
322.496

-

237.006
82.739
2.751
322.496

325.991
86.643
3.438
416.071

-

325.991
86.643
3.438
416.071

25.270
19.012
400.020
444.302

25.270
19.078
406.880
451.229

1.454.621

1.701.211

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros e variações cambiais
Outras
Aluguéis

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre o capital próprio
Lucro líquido atribuído aos acionistas controladores
Lucros retidos

Valor adicionado total distribuído

25.270
19.078
406.880
451.229

(66)
(6.860)
(6.926)

1.454.621

-

270

(66)
(6.860)
(6.926)
-

25.270
19.012
400.020
444.302
1.701.211
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Demonstrações contábeis individuais e consolidadas de 31 de
dezembro de 2019 e 2018
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão sendo
reapresentadas, em conexão com o pedido de registro de companhia
aberta na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, para apresentar a
demonstração do valor adicionado, resultado por ação e aprimoramentos
de certas divulgações em notas explicativas.
A Administração da Companhia não identificou ajustes e reclassificações
que pudessem materialmente afetar o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, bem como as demonstrações do resultado,
resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa
para o exercício findo naquela data.
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DFC

Controladora

2019
Originalmente
apresentado
Fluxo de caixa da atividade operacional
Lucro líquido do exercício

231.373

Consolidado

2019
Reapresentado

Reclassificações
-

231.373

2019
Originalmente
apresentado
231.373

2019
Reapresentado

Reclassificações
-

231.373

Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variação monetária, cambial e juros não realizados

(19.359)
8.843

Depreciação e amortização
Amortizações ativo de direito de uso
Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado
Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Equivalência patrimonial
Provisão para gastos e abatimentos com clientes
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

5.640
3.125
17.548
121
22.381
(32.554)
(85.479)
8.231
7.115
-

3.125
(3.125)
-

(19.359)
8.843

(14.011)
8.843

8.765
17.548
121
22.381
(32.554)
(85.479)
8.231
7.115
-

12.278
4.388
20.805
123
14.538
(32.580)
9.077
7.113
-

4.388
(4.388)
-

(14.011)
8.843
16.666
20.805
123
14.538
(32.580)
9.077
7.113
-

166.985

-

166.985

261.947

-

261.947

(111.626)
186.338
(36.189)
(51.495)
(82.081)
31.656
(11.512)
-

-

(111.626)
186.338
(36.189)
(51.495)
(82.081)
31.656
(11.512)
-

(165.940)
170.774
(40.913)
(32.490)
(25.079)
33.028
(13.823)
-

-

(165.940)
170.774
(40.913)
(32.490)
(25.079)
33.028
(13.823)
-

(74.910)

-

(74.910)

92.075

-

92.075

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Resultado na venda de imobilizado
Aquisição de propriedades para investimentos
Dividendos e juros sobre capital proprio
Investimento em participação societária
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

(36.718)
(27)
36.070
(13.064)
(13.739)

-

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Aquisição de ações para tesouraria
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos ativos direito de uso
Pagamentos de empréstimos e financiamentos

(60.873)
126.939
(3.798)
(4.456)
(130.363)

Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(72.551)

Variações patrimoniais:
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Imposto de renda e contribuiçao social pagos

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais

(74.444)

-

(74.444)

187.504

-

187.504

(36.718)
(27)
36.070
(13.064)
(13.739)

(47.007)
(359)
(27)
(4.533)
(51.926)

-

(47.007)
(359)
(27)
(4.533)
(51.926)

-

(60.873)
126.939
(3.798)
(4.456)
(130.363)

(60.873)
128.871
(3.798)
(5.600)
(130.363)

-

(60.873)
128.871
(3.798)
(5.600)
(130.363)

-

(72.551)

(71.763)

-

(71.763)

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

5.785

-

5.785

63.814

-

63.814

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

28.086

-

28.086

34.113

-

34.113

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

33.871

-

33.871

97.927

-

97.927

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

5.785

-

5.785

63.814

-

63.814
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DFC

Controladora
2018
Originalmente
apresentado

Consolidado

Reclassificações

2018
Reapresentado

2018
Originalmente
apresentado

Reclassificações

2018
Reapresentado

Fluxo de caixa da atividade operacional

Lucro líquido do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado ao fluxo de caixa das atividades
operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variação monetária, cambial e juros não realizados
Depreciação e amortização
Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado
Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa
Ajuste ao valor presente de contas a receber
Baixa de ativos imobilizados e intangíveis
Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque
Provisão para riscos processuais, civeis e tributários
Equivalência patrimonial
Provisão para gastos e abatimentos com clientes
Provisões para garantias
Outras transações com efeito não caixa

232.222

-

(21.653)
4.426
4.019
14.356
7.589
56.583
(47.460)
11.074
5.297
-

-

266.454
Variações patrimoniais:
Contas a receber
Estoques
Créditos tributários
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações tributárias
Contas a pagar
Imposto de renda e contribuiçao social pagos

20.562
(20.562)

(21.653)
4.426
4.019
14.356
7.589
56.583
(47.460)
11.074
5.297
-

232.222

(24.045)
4.426
9.437
14.660
15.471
56.609
11.942
5.285
-

266.454

326.007

(150.967)
(129.992)
20.205
(22.854)
37.555
(49.096)
24.786
(10.281)

(148.796)
(168.367)
18.301
(38.659)
16.546
(71.605)
42.974
11.855

-

-

23.710
(23.710)

232.222

(24.045)
4.426
9.437
14.660
15.471
56.609
11.942
5.285
326.007

(148.796)
(168.367)
18.301
(38.659)
16.546
(47.895)
42.974
(11.855)

(280.643)

-

(280.643)

(337.751)

-

(337.751)

Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais

(14.189)

-

(14.189)

(11.744)

-

(11.744)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobiilzado
Aquisição de intangível
Resultado na venda de imobilizado
Aquisição de propriedades para investimentos
Dividendos e juros sobre capital proprio
Investimento em participação societária
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos

(25.838)
120
(4.992)
(8.834)
(39.544)

-

(25.838)
120
(4.992)
(8.834)
(39.544)

(38.159)
(213)
120
(4.992)
(43.244)

-

(38.159)
(213)
120
(4.992)
(43.244)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos
Aquisição de ações para tesouraria
Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos
Juros pagos por empréstimos e financiamentos
Pagamentos ativos direito de uso
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

-

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

-

(57.000)
69.890
(4.553)
(53.009)
(44.672)

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

(98.405)

-

(98.405)

(99.661)

-

(99.661)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

126.492

-

126.492

133.168

-

133.168

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

28.086

-

28.086

33.506

-

33.506

(98.406)

-

(98.406)

(99.661)

-

(99.661)

Aumento (Diminuição) do caixa e equivalentes de caixa

3.

(150.967)
(129.992)
20.205
(22.854)
37.555
(69.658)
24.786
10.281

-

232.222

Resumo das principais práticas contábeis
3.1. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas de maneira consistente para
elaboração de todos os exercícios apresentadas nessas demonstrações
contábeis, individuais e consolidadas, são as seguintes:
3.1.1.

Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência:
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Receita
A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos
clientes, a medida em que os riscos e os benefícios inerentes ao produto
ou serviço, evidenciam o controle sobre tais bens pelo cliente. A
transferência dos riscos e benefícios da propriedade, ocorre no momento
do embarque dos produtos, acompanhados da respectiva nota fiscal de
venda. Os critérios são considerados atendidos, quando do embarque dos
bens para transferência ao comprador, respeitadas as principais
modalidades de fretes praticadas pela Companhia. A adoção destes
procedimentos atende aos requerimentos previstos na NBC TG 47/ IFRS
15.
Apresentação da receita
A receita é apresentada líquida dos impostos incidentes, das devoluções,
dos abatimentos e descontos, e no caso das demonstrações contábeis
consolidadas, estão líquidas das vendas e dos lucros não realizados nos
estoques, em operações entre a Controladora e suas Controladas.
Receita e despesa financeira
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos
investidos, receita de dividendos (exceto dividendos recebidos de
investidas), ganhos na alienação de ativos financeiros disponíveis para
venda, variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo
valor justo por meio do resultado e ganhos nos instrumentos derivativos
que são reconhecidos no resultado. A receita de juros é reconhecida no
resultado do exercício, por meio do método dos juros efetivos e na
competência de sua incidência.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos,
e perdas nos instrumentos derivativos que estão reconhecidos no
resultado. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à
aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são
mensurados no resultado por meio do método de juros efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
3.1.2.

Estimativas contábeis e julgamentos contábeis críticos

A elaboração das demonstrações contábeis individuais (Controladora) e
consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
IFRS, requer que a Administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos
contingentes, na data-base das demonstrações contábeis.
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Estes julgamentos e estimativas se baseiam em premissas originadas da
experiência histórica e outros fatores, incluindo projeções de eventos
futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. Contudo, a
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo
ou passivo afetado em períodos futuros.
A seguir, destacam-se as principais transações que envolvem o uso de
julgamentos e premissas que, dada as fontes de incerteza nas estimativas
futuras, outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do
balanço e a complexidade da essência de certas transações, podem gerar
risco significativo de causar eventuais ajustes significativos no valor contábil
dos ativos e passivos no exercício social seguinte:
Contas a receber (Nota Explicativa n°5)
Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD);
A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48Instrumntos financeiros, na mensuração das perdas de crédito esperadas.
A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão com base na média de
perdas de crédito histórica e a perda prevista ajustada a fatores
prospectivos específicos do ambiente econômico na qual atua e por
qualquer garantia financeira relacionada aos recebíveis para todo o saldo
de contas a receber.
Ajuste de valor presente das contas a receber;
A Companhia ajusta a valor presente as contas a receber, quando nelas há
um componente financeiro incluso, e cujo vencimento seja superior a 120
dias. As taxas de descontos utilizadas são as taxas implícitas nas
respectivas transações.
Estimativa com gastos e abatimentos com clientes.
A Companhia concede abatimentos no saldo a receber de seus clientes com
a finalidade de realizar o desenvolvimento de mercado, tais como
propaganda e marketing, conforme critérios pré-estabelecidos. Os gastos
relacionados a programas de propaganda e marketing são reconhecidos como
despesa de vendas. Ao final de cada exercício a provisão é estimada e
registrada com base nas metas já atendidas, mas ainda não realizadas. As
provisões levam em conta estimativas de vendas, de atendimento aos
critérios estabelecidos, bem como dados históricos.
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A Companhia também mantém programas pelos quais oferece aos seus
clientes descontos mediante o atingimento de determinadas metas
comerciais pré-definidas. Os descontos são apresentados como deduções das
vendas, quando associados ao preço da transação.
Estoque (Nota explicativa n°6)
Perda estimada no valor recuperável dos estoques
As perdas estimadas ao valor recuperável de estoques são constituídas
principalmente para: (i) cobrir perdas históricas de estoques da
Companhia; (ii) estoques sem giro a mais de 180 (cento e oitenta) dias;
(iii) a redução ao valor de mercado, para cobrir queda no preço de alguns
produtos adquiridos pela Companhia e que tiveram um declínio nos preços
de vendas. Para redução ao valor de mercado, estão deduzidos dos custos
estimados para conclusão e despesas de vendas.
Imobilizado (Nota explicativa n°10)
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou
construção, deduzidos da depreciação acumulada e perdas estimadas ao
valor de recuperação. Os encargos financeiros dos financiamentos
incorridos na fase de construção são capitalizados até o ativo entrar em
operação. Os gastos subsequentes são capitalizados apenas quando há um
aumento nos benefícios econômicos do item imobilizado. Qualquer outro
tipo de gasto, quando incorrido, é reconhecido no resultado como
despesa.
A depreciação é reconhecida no resultado pelo método linear, de acordo
com a vida útil estimada de cada grupo do imobilizado. Terrenos não são
depreciados.
As vidas úteis estimadas para os bens do imobilizado, para os exercícios
de 2020, 2019 e 2018 são as seguintes:
Descrição
Edificações
Máquinas, equipamentos e instrumentos
Móveis e utensílios
Instalações e benfeitorias
Veículos
Computadores
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Vidas úteis
30 anos
7-12 anos
10 anos
10 anos
5 anos
3 - 5 anos
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Tributos e Incentivos fiscais
Impostos a recuperar;
A Companhia efetua análises periódicas sobre os saldos dos créditos
relativos a impostos a recuperar, para a tomada de medidas preventivas
que visam a realização destes créditos e evitar que os saldos excedam sua
capacidade de realização.
Imposto de renda e contribuição social diferidos;
No que tange ao Imposto de renda e contribuição social diferidos, a
Companhia avalia a realização dos tributos diferidos, no mínimo
anualmente, baseada nas suas estimativas de lucro e no nível de lucro
tributável futuro.
Incentivos fiscais.
A companhia reconhece uma subvenção governamental, quando há
razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições
estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que a subvenção será
recebida, conforme a NBC TG 07 (R1). As subvenções relacionadas a itens
de despesas são reconhecidas pela Companhia como receita ao longo do
período do benefício de forma sistemática em relação às respectivas
despesas cujo benefício pretende compensar.
Obrigações com garantia
A Companhia, dentro do seu programa de pós-venda, estabelece
determinadas políticas de trocas e reembolso a seus clientes. Visando a
cobertura com esses gastos, são realizadas estimativas para cobertura de
custos com garantia. Tais estimativas são efetuadas com base nos custos
efetivos e visam a cobertura de um ano, que é o período máximo
estabelecido.
Provisão para riscos processuais, cíveis e tributários (Nota Explicativa
n°17)
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal
ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor
puder ser estimado com segurança.
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A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao
processo de sua determinação. A Companhia e suas Controladas revisam
as estimativas e premissas trimestralmente.
Recompra / transferência de ações entre sócios
Conforme mencionado na nota explicativa n°19.2(c.3), a Companhia
recomprou ações de seus acionistas e, subsequentemente, efetuou a
transferência não onerosa de parte delas para dois destes acionistas. Esta
transação representou, em sua essência, uma transferência de ações entre
sócios, com objetivo de equalizar a participação acionária entre eles.
Portanto, no julgamento da Administração, essa transação de equalização
de participações de sócios (recompra para transferência de ações) está no
alcance do CPC 10/ IFRS 2.
Remuneração com entrega de ações
Ao longo do exercício de 2020, a Companhia, como parte da remuneração
de um dos seus diretores, entregou ações ordinárias de sua emissão e que
estavam em tesouraria. Conforme previsto no CPC 10/IFRS 2, essas ações,
entregues como parte da remuneração da Administração, devem ser
mensuradas a valor justo. Neste contexto, a mensuração a valor justo das
referidas ações foi apurada com base em laudo de avaliação econômicofinanceiro da Companhia (método de fluxo de caixa descontado),
elaborado por consultores externos, cujo montante apurado por ação foi
de R$ 17,71.
3.1.3. Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento
patrimonial de outra entidade.
Os instrumentos financeiros são reconhecidos de acordo com a NBC TG 48
(IFRS 9) – Instrumentos financeiros, e Deliberação CVM 763/16.
A Companhia tem instrumentos derivativos em algumas datas das
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, mas não adota a
contabilidade de hedge.
Ativos financeiros
A Companhia reconhece um instrumento financeiro na data da negociação
que se torna parte das disposições contratuais desses instrumentos.
Inicialmente, o reconhecimento é efetuado pelo seu valor justo, e
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subsequentemente, a Companhia os classifica de acordo com sua
designação e mensurados ao:
Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o
objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e os termos
contratuais desses ativos devem originar, exclusivamente, fluxos de
caixa decorrentes de pagamento de principal e juros sobre o valor do
principal em aberto;
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA):
quando os ativos financeiros são mantidos tanto com o objetivo de
receber os fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda desses ativos
financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar,
exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de principal
e juros sobre o valor do principal em aberto;
Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros
não são mensurados pelo custo amortizado, valor justo por meio de
outros resultados abrangentes ou quando são designados como tal no
reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados a
mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia
gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais investimentos,
com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de
investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia.
Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são
reconhecidos no resultado quando incorridos, bem com os resultados de
suas flutuações no valor justo.
A classificação dos ativos financeiros é baseada tanto no modelo de
negócios da Companhia para a gestão dos ativos financeiros, quanto nas
suas características de fluxos de caixa.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos
contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia
transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre
um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos
financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido
apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar
o passivo simultaneamente.
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Passivos financeiros
A Companhia reconhece os passivos financeiros na data de negociação na
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento.
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
(i) passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, (ii) passivos
financeiros ao custo amortizado. Todos os passivos financeiros são
mensurados inicialmente ao seu valor justo.
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros estão
classificados na categoria descrita a seguir:
Passivos financeiros ao custo amortizado (substancialmente
empréstimos e financiamentos): após o reconhecimento inicial de
empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa
efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os
passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa
efetiva de juros. O custo amortizado é calculado levando em
consideração qualquer deságio, ágio ou deságio na aquisição e taxas e
custos que são integrantes do método de taxa efetiva. Outros passivos
financeiros da Companhia nessa categoria incluem, principalmente,
fornecedores e outras contas a pagar.
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais liquidadas, retiradas ou pagas. Quando um passivo
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em
termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente
são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada
como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um
novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida
na demonstração do resultado
Instrumentos financeiros derivativos
Os instrumentos financeiros derivativos são inicialmente reconhecidos ao
valor justo na data em que o contrato de derivativo é contratado, sendo
reavaliados subsequentemente também ao valor justo. Derivativos são
apresentados como ativos financeiros quando o valor justo do instrumento
for positivo, e como passivos financeiros quando o valor justo for negativo.
Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no valor justo de
derivativos durante o exercício são lançados diretamente na
demonstração de resultado.
284

40

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
A Companhia não possui derivativos designados como hedge accounting
para nenhum dos exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas.
3.1.4.

Moeda estrangeira

A Administração da Companhia definiu que sua moeda funcional, bem
como das suas controladas no Brasil, é o Real de acordo com as normas
descritas na NBC TG 02/R3 (Deliberação CVM 640/10) - efeitos das
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis
individuais e consolidadas.
Desta forma, as transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas
que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de
câmbio das datas de cada transação realizada.
Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para
a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda
estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das
transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é
utilizado.
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e
os passivos monetários e não monetários são reconhecidos na
demonstração do resultado.
3.1.5.

Subvenções governamentais

A companhia reconhece uma subvenção governamental, quando há
razoável segurança de que a companhia cumprirá todas as condições
estabelecidas e relacionadas à subvenção e de que a subvenção será
recebida. NBC TG 07 (R1).
As subvenções relacionadas a itens de despesa, são reconhecidas pela
Companhia como receita ao longo do período do benefício de forma
sistemática em relação às respectivas despesas cujo benefício pretende
compensar. A Companhia e suas controladas optaram por apresentar as
subvenções relacionadas com um item de despesa como receita na
demonstração do resultado, conforme NBC TG 07 (R1).29.
3.1.6.

Ativo circulante e não circulante

A seguir as principais práticas contábeis adotadas para os itens do ativo
circulante e não circulante.
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Caixa e equivalentes de caixa;
Compreendem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e
aplicações financeiras de curto prazo, realizáveis em até 90 dias da data
original do título e considerados de liquidez imediata ou conversíveis em
um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco
insignificante de mudança de valor.
Contas a receber;
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor justo e, quando
aplicável, ajustadas ao seu valor presente, em conformidade com a NBC
TG 12-Ajuste a valor presente (Deliberação CVM 564/08) – ajuste a valor
presente. As contas a receber de clientes também estão apresentadas
líquidas de eventuais obrigações e abatimentos concedidos aos clientes.
A Administração estabelece políticas de créditos para garantir um
adequado gerenciamento de risco e limitar exposições que prejudicam o
capital de giro da Companhia. Dentre as práticas adotadas pela
Companhia, cabe destacar as seguintes: (i) avaliação prévia de liberação
de crédito; (ii) estabelecimento de limites de exposição da carteira; (iii)
seguro de crédito junto a instituições de primeira linha, quando necessário
e dentro de limites pré-estabelecidos; (iv) venda de recebíveis sem direito
a regresso para gerenciar o risco de exposição da carteira, quando
necessário; (v) critério de atribuição de risco da carteira de clientes para
fins de constituição de perda estimada para créditos de liquidação
duvidosa (PECLD) a cada data de fechamento contábil; (v) análise de
sensibilidade das condições econômicas de mercado.
A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48Instrumntos financeiros, na mensuração das perdas de crédito esperadas.
A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão com base na média de
perdas de crédito histórica e a perda prevista ajustada a fatores
prospectivos específicos do ambiente econômico na qual atua e por
qualquer garantia financeira relacionada aos recebíveis para todo o saldo
de contas a receber.
A perda estimada para créditos de liquidação duvidosa é constituída em
montante considerado suficiente pela Administração para suprir as
eventuais perdas na realização desses ativos.
Estoques;
Os estoques estão apresentados pelo seu valor de custo, deduzidos de
estimativa para redução a seus valores de realização. Os custos dos
estoques incluem todos os custos de aquisição e de transformação, bem
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como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e
localização atuais.
As perdas estimadas para o valor recuperável dos estoques visam manter
o saldo dos estoques mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor
realizável líquido. Dentre as premissas e critérios aplicados na
constituição desta estimativa de perda, destacam-se as seguintes: (i)
estoques sem giro há mais de 180 dias; (ii) ajuste ao valor de mercado de
alguns produtos adquiridos pela Companhia e que tiveram um declínio nos
preços de vendas. A Companhia revisa trimestralmente estas
premissas/critérios e, quando necessário, a perda estimada é
complementada e/ou revertida, dependendo das condições existentes a
cada data de preparação das demonstrações contábeis.
Investimentos;
Os investimentos da controladora em empresas controladas são avaliados
pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações contábeis
individuais.
Propriedades para investimento;
As propriedades para investimento são inicialmente reconhecidas pelos
custos de aquisição, incluídos os custos da transação e subsequentemente
ao valor justo, para refletir o seu valor de mercado na data do balanço.
NBC TG 28/R3 (Deliberação CVM 584/09), sendo que quaisquer alterações
no valor justo são reconhecidas no resultado.
Imobilizado;
Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou
construção, deduzidos da depreciação calculada pelo método linear com
base nas taxas mencionadas na Nota explicativa nº 11 e levam em
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens e os prazos
contratuais.
Os encargos financeiros dos financiamentos incorridos na fase de
construção de bens integrantes do ativo imobilizado são capitalizados até
o ativo entrar em operação.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos
benefícios econômicos do item do imobilizado. Qualquer outro tipo de
gasto, quando incorrido, é reconhecido no resultado como despesa.
A Companhia avalia anualmente se existe alguma indicação de que um
ativo possa ter sofrido desvalorização. Somente se houver alguma
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indicação, deve ser estimado o valor recuperável do ativo. NBC TG 01/R4Redução ao valor recuperável de ativos (Deliberação CVM 639/10).
Intangível;
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros,
inclusive por meio de combinação de negócios, e os gerados internamente
pela Companhia. São registrados pelo custo de aquisição ou formação,
deduzido da amortização calculada pelo método linear e com base nos
prazos estimados de recuperação. Os intangíveis da Companhia estão
descritos na Nota Explicativa nº 12.
Ativos de direitos de uso (Arrendamentos).
A partir de 1º de janeiro de 2019, por disposição da norma NBC TG 06 /
IFRS 16, as operações de arrendamento mercantil, passaram ter um único
modelo de contabilização. Em conformidade com a norma, os
arrendatários passaram a reconhecer um passivo assumido por
arrendamento, em contrapartida a um ativo de direito de uso. A
Companhia adotou a abordagem retrospectiva modificada, considerando
o valor de direito de uso igual ao valor do passivo de arrendamento na
data de adoção inicial, não gerando desta forma impacto sobre o
patrimônio líquido.
A Companhia optou por utilizar as isenções propostas pela norma sobre
contratos de arrendamentos de curto prazo (ou seja, que terminam dentro
de 12 meses a partir da data de início), contratos de arrendamento para
os quais o ativo subjacente é de baixo valor.
A Companhia e suas controladas reconheceram, em 1º de janeiro de 2019,
um ativo de direito de uso em contrapartida do passivo de arrendamento
nos montantes de R$ 10.896 na controladora e R$ 13.363, no consolidado.
3.1.7.

Redução do valor recuperável

Os ativos não financeiros, tais como ativo imobilizado, intangível e ativos
de direito de uso, são submetidos a testes de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que seu valor contábil
pode não ser recuperável. Quando o valor contábil de um ativo excede a
seu valor recuperável (isto é, o maior entre o valor em uso e o valor justo
menos os custos da venda), uma perda é reconhecida para trazer o valor
contábil desse ativo ao seu valor recuperável.
Quando não é possível estimar o valor recuperável de um ativo individual,
o teste de impairment é realizado em sua unidade geradora de caixa
(UGC): o menor grupo de ativos ao qual o ativo pertence e para o qual
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existem fluxos de caixa separadamente identificáveis.
3.1.8.

Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes 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.
3.1.9.

Provisões

As provisões são reconhecidas sempre que houver uma obrigação presente
(legal ou não formalizada) como resultado de evento passado; quando for
provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e A Companhia possa
estimar confiavelmente do valor da obrigação.
3.1.10. Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de renda e contribuição social corrente
O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas
alíquotas de 15% para imposto de renda, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente anual de R$ 240 e 9% para contribuição
social.
A despesa de imposto corrente corresponde ao imposto a pagar calculado
sobre o lucro tributável do exercício e qualquer ajuste relacionado aos
exercícios anteriores. O imposto de renda e a contribuição social corrente,
são reconhecidos no balanço patrimonial como um passivo fiscal pela
melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos, que
reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. Ativos e
passivos fiscais correntes não são compensados, exceto se pertencerem a
um mesmo ano fiscal, e são apresentados de forma que reflitam um direito
ou uma obrigação fiscal.
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota explicativa
n°26)
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
sobre os prejuízos fiscais e as diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações contábeis e os
valores utilizados para fins de tributação, conforme a NBC TG 32/R4
(Deliberação CVM 599/09) – tributos sobre lucro, sempre que seja provável
que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão
utilizados. O imposto de renda e a contribuição social diferidos, são
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reconhecidas como despesa ou receita de imposto de renda e contribuição
social diferidos.
Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão das
diferenças temporárias tributáveis. Se o montante das diferenças
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente
um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros
ajustados para as reversões das diferenças temporárias existentes, com
base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias
individualmente. A Companhia revisa os ativos fiscais diferidos a cada data
de balanço e se houver evidências de que sua realização não seja mais
provável, os ativos fiscais diferidos são reduzidos.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas
que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem
revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do
balanço. A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as
consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual o Grupo
espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e passivos fiscais
diferidos são apresentados de forma líquida no balanço patrimonial.
3.1.11. Dividendos e juros sobre capital próprio
A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
efetuada pela Administração da Companhia é registrada como passivo
circulante, por ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto
social da Companhia.
3.1.12. Resultado por ação
Básico
O lucro/prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do
resultado atribuível aos acionistas controladores e não controladores da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e
preferenciais durante o período, conforme determinado pela NBC TG
41/R2 (Deliberação CVM 636/10) – resultado por ação.
Diluído
O lucro/prejuízo diluído por ação é calculado por meio da divisão do
lucro/prejuízo líquido atribuído aos detentores de ações da Controladora
pela quantidade média ponderada de ações que seriam emitidas na
conversão de todas as ações potenciais, diluídas em ações ordinárias e
preferenciais. O efeito de diluição do lucro/prejuízo por ação não gera
diferença material entre o lucro/prejuízo básico e diluído. O percentual
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de diluição está demonstrado na Nota Explicativa nº 24.
3.1.13. Ações em tesouraria
Quando a Companhia adquiri ações do seu próprio patrimônio líquido, tais
ações são colocadas em tesouraria. O valor da contraprestação paga, o
qual inclui os custos diretamente atribuíveis é reconhecido como uma
dedução do patrimônio líquido. As ações recompradas, classificadas como
ações em tesouraria, são apresentadas como dedução da reserva de lucro,
cujo saldo foi utilizado. Quando as ações em tesouraria são vendidas ou
reemitidas subsequentemente, o valor recebido é reconhecido como um
aumento no patrimônio líquido, e o ganho ou perda resultantes da
transação é apresentado como reserva de capital.
3.1.14. Consolidação
As demonstrações contábeis consolidadas são elaboradas com base nas
demonstrações contábeis da controlada, que utilizam as mesmas práticas
contábeis em sua elaboração. O exercício social das controladas coincide
com o da controladora. O processo de consolidação inclui os seguintes
principais procedimentos:
Eliminação dos saldos das contas a receber e contas a pagar mantidos
entre as empresas consolidadas;
Eliminação dos investimentos, proporcionalmente à participação da
controladora nos patrimônios líquidos das controladas;
Eliminação dos saldos de receitas e despesas decorrentes de negócios
entre as empresas consolidadas;
Eliminação de lucros não realizados decorrentes de transações entre as
empresas consolidadas, quando relevantes.
3.1.15. Demonstração de valor adicionado
A Companhia está apresentando da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA), individual e consolidada, como requerimento da legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil
aplicáveis as Companhias abertas, conforme a NBC TG 09 / (Deliberação
CVM 557/08). As normas IFRS não requerem a apresentação dessa
demonstração. Desta forma, para fins das normas IFRS, essa demonstração
está apresentada como informação adicional.
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3.1.16. ITG 22 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A ITG 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e
mensuração do NBC TG 32 (R4) (IAS 12) – Tributos sobre o lucro,
(Deliberação CVM 804/18), quando há incerteza sobre os tratamentos de
tributo sobre o lucro.
A Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido
ativo ou passivo, aplicando os requisitos da norma com base em lucro
tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados,
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando
esta Interpretação.
Na avaliação da Administração da Companhia, não há impactos em
decorrência da interpretação, uma vez que todos os procedimentos
adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão
amparados na legislação e precedentes de tribunais administrativos e
judiciais.
3.2. Efeitos da Pandemia do Coronavírus (COVID-19)
A pandemia deflagrada pelo Coronavírus (COVID-19) em escala global, e
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que afetou o Brasil
e diversos países no mundo, trouxe grandes riscos à saúde pública,
refletindo em diversos impactos na economia mundial. A Companhia
informa que, em resposta à Pandemia, vem tomando medidas preventivas
que visam mitigar os riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas
autoridades de saúde nacionais e internacionais.
O Comitê de Crise da Companhia está tratando do assunto com a aplicação
de um plano interno de combate a pandemia, que visa minimizar os
possíveis e eventuais impactos causados no que se refere a saúde e a
segurança dos seus colaboradores, bem como de seus familiares, parceiros
de negócios, a comunidade de forma geral, e a manutenção da
continuidade das operações e dos negócios.
Neste cenário que se apresenta, a Companhia avaliou as seguintes
estimativas nas suas demonstrações contábeis e de suas controladas:
3.2.1. Perdas estimada com créditos de liquidação duvidosa esperadas
decorrentes dos impactos da Pandemia do COVID-19
Foram avaliadas as posições das contas a receber em 31 de dezembro de
2020, e a Companhia e suas controladas entendem que estas posições das
contas a receber, bem como das perdas estimadas para créditos de
liquidação duvidosa (créditos de difícil recebimento), refletem as posições
mais adequadas neste momento sobre a expectativa de realização destes
créditos. A análise foi feita com base nas políticas da companhia, e na
avaliação da situação financeira dos clientes no decorrer de todo o ano de
2020.
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3.2.2. Estimativa de perdas dos estoques
Após a análise de giros dos estoques, e considerando as projeções para os
preços de vendas, a Companhia e suas controladas não identificaram
alterações significativas nos valores de realização dos estoques, que
pudessem contribuir com necessidades de incrementos nas estimativas
para perdas nos estoques já contabilizadas, em decorrência da Pandemia
causada pelo COVID-19.
3.2.3. Realização dos tributos diferidos ativos
A Companhia e suas controladas avaliaram os tributos diferidos ativos
sobre os prejuízos fiscais, bases negativas e diferenças temporárias
contabilizados em seu balanço em 31 de dezembro de 2020. Como
resultado desta avaliação, mesmo diante do cenário de incertezas, não
foram identificadas necessidades de reconhecimento de perdas para os
saldos já contabilizados. Para tal, a companhia se utilizou de projeções de
resultados futuros.
3.2.4. Redução ao valor recuperável de ativos imobilizados e
intangíveis
A companhia e suas controladas avaliaram os indicativos de desvalorização
de ativos decorrentes da pandemia e concluíram que não há mudança no
valor recuperável de seus ativos imobilizados e intangíveis, que possam vir
a afetar suas operações futuras.
A Companhia, avaliou também a necessidade da realização de impairment
por Unidade Geradora de Caixa (GC) para o saldo de ágio por expectativa
de rentabilidade futura, detida na aquisição de uma de suas controladas,
e concluiu que não houve necessidade de reconhecimento de perdas por
impairment para o saldo avaliado. As avaliações de ativos tangíveis foram
efetuadas com base nas áreas produtivas e comerciais da Companhia,
tendo em vista o atual reaquecimento do mercado.
3.2.5. Cumprimento de obrigações assumidas com clientes e
fornecedores
A Companha efetuou avaliação dos principais contratos de fornecimento
e suprimento junto aos clientes e fornecedores, bem como de suas
controladas. Com base no cumprimento desses contratos, concluíram que,
apesar dos impactos causados pela Pandemia, as obrigações contratuais
foram cumpridas e, portanto, até o momento não há evidências ou
formalizações de insolvência ou falta de liquidez dos contratos.
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A Companhia, até 31 de dezembro de 2020, postergou parte dos
vencimentos de alguns de seus clientes, sendo que uma outra parte destes
foram mantidos dentro do vencimento original. Tais postergações estão
sendo quitadas de acordo com as negociações.
Em relação aos fornecedores, a Companhia manteve seus pagamentos
dentro dos vencimentos originais.
3.2.6. Cumprimentos de obrigações em contrato de dívidas – covenants
A companhia avaliou o cumprimento das cláusulas contratuais em 31 de
dezembro de 2020, a fim de certificar-se que todos os covenants foram
atendidos conforme clausulas pré-estabelecidas em contratos.
Em suma, considerando que a Companhia está exposta a riscos
operacionais decorrentes de eventuais restrições legais que possam ser
impostas como decorrência da Pandemia do COVID-19, não é possível
assegurar que a Companhia não sofrerá impactos em suas operações ou se
o seu resultado será afetado por reflexos que a nova pandemia poderá
provocar.
Todavia, é importante sinalizar e observar que após o primeiro trimestre
de 2020, o mercado demonstrou uma boa recuperação, notada
principalmente pelo aumento da demanda de itens de consumo de
tecnologia. Com isso, a Companhia tem demostrado um forte e consistente
crescimento nas suas vendas e, consequentemente, melhores resultados.
3.3.

Novas normas e interpretações
Os principais pontos da revisão das novas normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade que são efetivas para o exercício iniciado em
2020, estão descritos a seguir:
Deliberação CVM nº 854
Em 24 de abril de 2020, a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) emitiu
a deliberação CVM nº 854, pela qual aprovou e tornou obrigatório, para as
Companhias abertas, a revisão das NBC TG 38/R3, NBC TG 40/R2 e NBC TG
48, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicando-se
aos exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2020. As alterações
sobre as NBC TG 38/R3, NBC TG 40/R2 e NBC TG 48 estabelecem
alterações sobre:
Incerteza decorrente da reforma da taxa de juros de referência; e
Aplicação de requisitos específicos sobre a contabilização de hedge.
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As alterações aos pronunciamentos técnicos previstas na Deliberação CVM
nº 854 foram avaliadas e consideradas pela Companhia a partir de 1º de
janeiro de 2020, sem efeitos nestas informações contábeis.
Emendas IFRS 16 e Deliberação CVM nº 859/2020
Em maio de 2020, o IASB aprovou uma emenda na norma IFRS 16, a qual
concede benefícios no resultado, durante o período impactado pela
pandemia da COVID-19 para arrendatários, com isso não tratando como
uma modificação de contrato. Em 07 de julho de 2020, a CVM publicou a
Deliberação nº 859/2020 que aprova a revisão do NBC TG 06 (R3)/IFRS 16
que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020.
Emendas do NBC TG 26 (R5)/IAS 1 e NBC TG 23 (R2)/IAS 8
Emendas do NBC TG 26 (R5)/IAS 1 e do NBC TG 23 (R2)/IAS 8 esclarecem
a definição de materialidade e alinham a definição usada na estrutura
conceitual e nas demais normas contábeis.
A Administração avaliou os impactos da adoção destas novas normas e não
há impactos significativos sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia.
4.

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2020
Caixa
Bancos
Aplicações financeiras

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

2

2

2

93

2

5

26.071

31.237

5.286

59.799

32.296

5.846

15.164

2.632

22.798

392.561

65.629

27.655

41.237

33.871

28.086

452.453

97.927

33.506

As aplicações financeiras estão representadas por: (i) Certificados de Depósitos
Bancários (“CDB”); (ii) títulos emitidos de operações compromissadas pelas
instituições financeiras de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à
variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez
imediata; (iii) fundo de investimento.
A receita gerada por estes investimentos é registrada como receita financeira
no resultado do exercício.
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5.

Contas a receber
Composição das contas a receber de clientes:
Controladora
2020
Contas a receber

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

1.026.563

627.276

532.977

1.021.973

641.309

572.559

(50.988)

(25.646)

(18.007)

(51.798)

(26.377)

(20.639)

(2.395)

(1.546)

(734)

(2.395)

(1.546)

(734)

973.180

600.084

514.236

967.780

613.386

551.186

(-) Estimativa para perdas recebmento de créditos
(-) Ajuste a valor presente - AVP

As vendas a prazo foram trazidas ao valor presente à data das transações com
base na taxa estimada pelo prazo de recebimento, quando nelas há um
componente financeiro incluso, e cujos vencimentos são superiores a 120 dias.
As taxas de descontos utilizadas são as taxas implícitas nas respectivas
transações e variam entre 2% e 2,5% a.a. em 2020, 4% a 4,5% em 2019 e 6% em
2018.
O ajuste a valor presente é reconhecido no resultado na conta de receitas, e
tem como contrapartida a conta de clientes. A sua recomposição é registrada
como receita financeira no resultado financeiro.
Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer:
Controladora
2020
Valores a vencer

Consolidado

2019

865.591

2018

470.887

2020

371.977

2019

860.801

2018

468.054

398.136

Valores vencidos:
Até 30 dias

2.322

67.489

87.501

2.309

70.543

90.228

De 31 a 60 dias

49.547

24.452

22.823

49.272

26.736

25.574

De 61 a 90 dias

37.579

9.600

17.189

37.370

10.796

19.461

De 91 a 180 dias

20.537

17.871

11.009

20.423

27.522

18.300

Acima de 180 dias

50.988

36.977

22.478

51.798

37.658

20.860

1.026.563

627.276

532.977

1.021.973

641.309

572.559

Movimentação da Perda Estimada para Créditos de Liquidação Duvidosa
(PECLD)
Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Saldos iniciais

(25.646)

(18.007)

(37.276)

(26.377)

(20.639)

(41.248)

Estimativa constituida

(55.268)

(32.592)

(24.277)

(59.977)

(34.341)

(25.246)

Estimativa revertida

29.926

24.953

43.546

34.557

28.603

45.855

(50.988)

(25.646)

(18.007)

(51.798)

(26.377)

(20.639)

Saldos finais

A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48-Instrumentos
financeiros, na mensuração das perdas de crédito esperadas.
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A Companhia estabeleceu uma matriz de provisão com base na média de
perdas de crédito histórica e a perda prevista ajustada a fatores prospectivos
específicos do ambiente econômico na qual atua e por qualquer garantia
financeira relacionada aos recebíveis para todo o saldo de contas a receber.
6.

Estoques
Composição dos estoques:
Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Produtos acabados

256.614

258.939

252.492

273.096

275.370

324.448

Matérias-prima

235.610

113.686

109.183

271.604

203.297

143.797

1.195.671

288.895

486.921

2.105.043

349.712

531.552

8.233

4.261

3.522

8.820

5.312

4.562

(44.205)

(41.770)

(19.389)

(47.941)

(46.003)

(31.465)

1.651.923

624.011

832.729

2.610.622

787.688

972.894

Importações em andamento
Material de embalagem
Perda no valor recuperável do estoque

Movimentação das perdas estimadas ao valor recuperável de estoque:
Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Saldos no inicio dos exercicios

(41.770)

(19.389)

(11.800)

(46.003)

(31.465)

(21.763)

Perda no valor liquido realizável do estoque

(54.440)

(24.649)

(16.055)

(69.540)

(37.162)

(33.004)

Reversão de perda no valor liquido realizável do estoque

52.005

2.268

8.466

67.603

22.624

23.302

(44.205)

(41.770)

(19.389)

(47.941)

(46.003)

(31.465)

Saldos finais

A Companhia reconheceu no resultado do exercício, rubrica de “'Custo das
mercadorias e produtos vendidos”, os montantes de R$ 2.177.563, R$ 1.295.154
e R$ 1.139.199, em 2020, 2019 e 2018, respectivamente, como resultado da
venda dos estoques.
7.

Tributos a recuperar
Os saldos de tributos a recuperar:
Controladora
2020
IPI a recuperar

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

13.110

35.938

11.217

17.661

39.625

4.011

7.097

5.763

5.893

9.121

5.905

PIS e COFINS a recuperar

78.766

32.521

11.286

80.134

38.422

15.944

IRPJ e CSLL a recuperar

110.259

11.720

5.001

117.500

15.049

7.812

855

6.321

24.141

1.127

6.630

24.246

207.001

93.597

57.408

222.315

108.847

65.615

ICMS a recuperar

Outros impostos a recuperar
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IPI / IRPJ e CSLL a recuperar
Com a aprovação da lei 13.969 de dezembro de 2019, em abril de 2020,
passaram a vigorar novas disposições para as Leis da Informática e PADIS. Dentre
as mudanças, trazidas pela nova legislação, estão a alteração do incentivo de
redução do IPI.
A nova lei que retirou o incentivo, implementou um novo benefício fiscal, que
será aproveitado por meio de crédito financeiro que leva em conta o valor do
investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação das empresas (PD&I), e
o valor do faturamento de produtos que cumpram as regras do processo
produtivo básico (PPB) – Lei 8.248/91.
No expediente da lei o referido crédito financeiro deve ser utilizado para abater
os valores de imposto de renda e contribuição social, bem como na
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal. No
balanço patrimonial da Companhia, o crédito financeiro está reconhecido na
rubrica IRPJ e CSLL a recuperar, no grupo de tributos a recuperar.
PIS / COFINS
A Companhia era parte em processo que discutia créditos para o PIS e COFINS.
Em 2020, após trânsito em julgado, a companhia obteve êxito e reconheceu os
valores em seu resultado e na rubrica de “PIS e COFINS a recuperar”.
A Administração está empenhada na busca por oportunidades de realização
destes créditos tributários ao longo do próximo exercício social.
8.

Investimentos
Investimentos em controladas
As informações sobre as controladas do Grupo no final do exercício do relatório
estão apresentadas a seguir:
Controladora
Controladas

Participação

2020

2019

2018

(1) Multilaser Indústria de Equipamentos de Informática,
Eletrônicos e Opticos Ltda.

100,00%

304.952

248.797

206.305

Eletrônica S.A.

100,00%

165.370

35.287

29.166

(3) Proinox Brasil Ltda

100,00%

6.395

13.859

-

(4) Lojas M ultilaser - Comercio Varejista Ltda

100,00%

(334)

-

(2) Giga Indústria e Comércio de Produtos de Segurança

476.382
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Movimentação dos investimentos em participações societárias nas
demonstrações contábeis individuais da controladora em 2020, 2019 e 2018:
(1)
Controladas

Componentes

(2) Giga

(3) Proinox

(4) Loja

Total

116.479

17.738

-

-

134.217

Aquisição
Aportes

44.959

8.834

-

-

53.793

Equivalência patrimonial

44.867

2.593

-

-

47.460

206.305

29.165

-

-

235.471
4.534

Saldos em 31 de dezembro de 2017

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

Aquisição

-

-

4.534

-

Aportes

-

2.000

6.530

-

8.530

78.563

4.121

2.795

-

85.479

-

-

-

(36.071)

248.797

35.286

13.860

-

297.944

Aquisição

-

-

-

-

-

Aportes

-

-

-

1.152

1.152

56.155

130.994

Equivalência patrimonial
(-) Dividendos / Juros sobre capital proprio
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Equivalência patrimonial

(36.071)

(-) Dividendos / Juros sobre capital proprio

Saldos em 31 de dezembro de 2020

-

304.952

(7.465)

(911)

165.369

(1.486)

-

-

6.395

(334)

178.198

(911)

476.382

Informações relevantes sobre os investimentos em participações societárias
em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018:
2020
Percentual de participação
Total de ativos
Total de passivos
Capital Social
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Resultado Líquido do Exercício
Patrimonio Liquido conforme % participação
Participação do grupo nos lucros/prejuízos

Multilaser
Componentes
Ltda
100%
443.771
140.117
75.863
303.654
67.914
56.155
303.654
56.155

Com. Prod.
Seg. Eletr.
S.A.
100%
719.223
538.414
26.346
180.809
252.645
130.994
180.809
130.994

Proinox
Brasil Ltda
100%
382.744
379.834
4.788
2.910
(4.572)
(7.465)
2.910
(7.465)

2019
Percentual de participação
Total de ativos
Total de passivos
Capital Social
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Resultado Líquido do Exercício
Patrimonio Liquido conforme % participação
Participação do grupo nos lucros/prejuízos

Multilaser
Componentes
Ltda
100,00%
279.515
30.718
75.863
248.797
276.538
78.563
248.797
78.563

Giga Ind.
Com. Prod.
Seg. Eletr.
100,00%
78.414
43.127
26.346
35.287
68.154
4.121
35.287
4.121

Proinox
Brasil Ltda
100,00%
41.442
28.206
4.788
12.699
30.329
2.795
12.699
2.795

299

Lojas
Multilaser
Ltda
100%
6.370
6.704
500
(334)
849
(657)
(334)
(657)

Lojas
Multilaser
Ltda
0,00%
-
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2018
Percentual de participação
Total de ativos
Total de passivos
Capital Social
Patrimônio Líquido
Receita Líquida
Resultado Líquido do Exercício
Patrimonio Liquido conforme % participação
Participação do grupo nos lucros/prejuízos

9.

Multilaser
Componentes
Ltda
100,00%
229.459
23.154
75.863
206.305
244.493
44.867
206.305
44.867

Giga Ind.
Com. Prod.
Seg. Eletr.
100,00%
44.842
15.676
26.346
29.166
2.495
2.593
29.166
2.593

Lojas
Multilaser
Ltda
0,00%

Proinox
Brasil Ltda
0,00%
-

-

Depósitos judiciais e outros ativos
A seguir detalhamento dos depósitos judiciais e outros ativos da Companhia:
Controladora
2020
Depósitos judiciais

Consolidado

2019

2018

Reapresentado

Reapresentado

2020

2019

2018

Reapresentado

Reapresentado

53.797

36.899

4.033

53.797

38.042

4.033

Adiantamentos

4.038

2.389

5.005

13.577

2.223

5.467

Titulos precatórios

16.156

8.119

-

16.156

8.792

-

Fundos de investimentos privados

13.616

-

-

22.116

-

-

87.607

47.407

9.038

105.646

49.057

9.500

Curto prazo

3.953

1.734

3.994

12.325

2.223

4.384

Longo prazo

83.654

45.672

5.044

93.322

46.834

5.116

87.607

47.407

9.038

105.646

49.057

9.500

Fundos de investimento privados
Em 2020, a Companhia iniciou aportes nos fundos Inova We Empreendedorismo
Feminino em Participações – Capital Semente e no Inova V Fundo de
Investimentos em Participações – Empresas Emergentes, cujo propósito é
investir em startups de bases tecnológicas, de acordo com a política de cada
fundo.
Controladora
2020
Inova We Empreendedorismo Feminino
Fundo de Investimentos em Participações
Inova V Fundo de Investimentos em
Participações Empresas Emergentes

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

13.616

-

-

13.616

-

-

-

-

-

8.500

-

-

13.616

-

-

22.116

-

-
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Consolidado

Saldo

Aportes de

31/01/2019

Capital

Saldo
Valor Justo

31/12/2020

Inova We Empreendedorismo Feimino em Participações
Capital Semente

-

14.000

(384)

Inova V Fundo em Participações Empresas Emergentes

-

8.500

-

13.616
8.500

-

22.500

(384)

22.116

10. Propriedades para investimentos
Controladora e consolidado
2020

2019

Imóveis comerciais

(a)

2018

5.020

5.020

4.992

5.020

5.020

4.992

Propriedades para investimentos
Propriedades para investimento incluem dois imóveis comerciais que
foram adquiridos no ano de 2018, e que estão arrendados à terceiros. As
renovações subsequentes são negociadas com os locatários com período
médio de seis meses antecedentes ao final do contrato. Não há cobranças
contingenciais em nenhum dos contratos. A priori, a Companhia não tem
intenção de continuar com estes imóveis no médio/longo prazo.

(b)

Mensuração das propriedades para investimentos
As propriedades para investimentos foram reconhecidas inicialmente pelo
custo de aquisição. Em 31 de dezembro de 2020, este valor não sofreu
ajuste para o valor justo, pois a companhia entende que o valor de
aquisição está próximo do valor justo (mensuração após o
reconhecimento).

11. Imobilizado
M óveis, Equip.

Controladora
Taxas anuais médias de depreciação

Terrenos

Edificações

N/A

5,38%

M aquinas e

informática,

Obras em

Instalações

outros

andamento

22,35%

12,99%

4.439

17.701

8.464

Custo de aquisição

-

25.305

16.951

Deprec iação ac umulada

-

(8.615)

(8.895)

Redução ao valor rec uperável

-

-

-

-

Valor liquido em 31/12/2018

4.439

16.690

11.056

2.851

4.439

25.305

33.517

11.404

Valor liquido em 31/12/2017

Custo de aquisição

3.016

9.235
(6.384)

Deprec iação ac umulada

-

Redução ao valor rec uperável

-

-

-

-

Valor liquido em 31/12/2019

4.439

15.678

21.496

3.827

26.218

43.436

14.010

(10.638)

(14.681)

Custo de aquisição

(9.627)

5.489

Deprec iação ac umulada

-

Redução ao valor rec uperável

-

-

Valor liquido em 31/12/2020

5.489

15.580

301

(12.021)

(822)

27.934

Total

N/A

(7.577)

N/A

1.691

35.311

22.198

73.689

-

(23.894)

-

22.198

-

57.234

42.909

117.574

-

(29.225)

-

42.909

-

88.349

32.662

121.816

-

(33.962)

-

-

(822)

5.367

32.662

(8.643)

87.032
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Móveis, Equip.
Consolidado
Taxas anuais médias de depreciação

informática,

Obras em

Terrenos

Edificações

Instalações

outros

andamento

Total

N/A

5,38%

12,99%

22,35%

N/A

N/A

Valor liquido em 31/12/2017

Custo de aquisição

4.439

25.552

4.439
-

Depreciação acumulada

Valor liquido em 31/12/2018

4.439

Custo de aquisição

Maquinas e

41.526

3.227

4.332

79.076

32.588

73.013

10.027

28.053

148.120

(9.878)

(23.573)

(6.733)

49.440

3.294

28.053

107.936

32.588

96.549

12.272

49.006

194.854

(11.181)

(32.763)

22.710

4.439

-

(40.184)

Depreciação acumulada

-

Redução ao valor recuperável

-

-

-

-

-

-

4.439

21.407

63.786

4.251

49.006

142.890

33.502

119.844

16.319

52.648

227.801

(12.484)

(43.221)

(9.350)

Valor liquido em 31/12/2019

Custo de aquisição

5.489

Depreciação acumulada

-

Redução ao valor recuperável

-

-

5.489

21.018

Valor liquido em 31/12/2020

(8.021)

(51.965)

-

(65.055)

-

-

(822)

6.968

52.648

(822)

75.802

-

161.925

Movimentação do ativo imobilizado
Móveis, Equip.
Controladora

Terrenos

Edificações

Maquinas e

informática,

Obras em

Instalações

outros

andamento

Total

4.439

16.690

11.056

2.851

22.198

57.234

Adições

-

-

13.741

2.266

20.711

36.718

Transferênc ias

-

-

-

Depreciação do exerc ício

-

Baixas (valor líquido)

-

-

Perdas valor recuperável

-

-

-

4.439

15.678

21.496

Valor liquido em 31/12/2018

Valor liquido em 31/12/2019

Adições
Transferênc ias

(1.012)

(3.197)
(104)

1.273

-

(5.482)

-

(121)

(17)
-

-

8

-

914

13.685

2.808

(3.970)

(1.012)

Baixas (valor líquido)

-

-

(2.464)

Perdas valor recuperável

-

-

(822)

5.489

15.580

27.934

-

-

3.827

-

-

-

-

1.050

Depreciação do exerc ício

Valor liquido em 31/12/2020

-

-

42.909

88.349

10.146

10.154

(18.564)

(107)

(1.240)

(1.806)

(8.027)

(29)

(23)

(2.515)

-

(822)

-

5.367

87.032

32.662

Móveis, Equip.
Consolidado
Valor liquido em 31/12/2018

Terrenos

Edificações

Maquinas e

informática,

Obras em

Instalações

outros

andamento

Total

4.439

22.710

49.440

3.294

28.053

107.936

Adiç ões

-

-

23.715

2.352

20.952

47.019

Transferências

-

-

-

-

-

Deprec iaç ão do exercíc io

-

Baixas (valor líquido)

-

-

Perdas valor recuperável

-

-

-

-

-

-

4.439

21.407

63.786

4.253

49.005

142.890

42.416

42.416

Valor liquido em 31/12/2019

Adiç ões
Transferências

(1.376)

-

(11.943)

(105)

(17)

-

(122)

-

-

-

-

914

33.257

3.553

-

Baixas (valor líquido)

-

Perdas valor recuperável

-

5.489

(1.304)

-

(9.264)

1.050

Deprec iaç ão do exercíc io

Valor liquido em 31/12/2020

(1.303)

(38.774)

-

(13.696)

(804)

-

(15.804)

-

(6.724)

(32)

-

(6.756)

-

(822)

-

-

(822)

21.017

75.801

6.970

52.647

302

161.925
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A Companhia acompanha e revisa anualmente as vidas úteis dos ativos
imobilizados, e durante o ano de 2020, foi identificado que alguns de seus ativos
não gerariam fluxos de caixa futuro, motivo pelo qual foram reconhecidas
perdas estimadas ao valor recuperável do ativo, conforme NBC TG 01/R4redução ao valor recuperável de ativo (deliberação CVM 639/10).
A Companhia e suas controladas declaram que não possuem: (i) ativos
imobilizados que estejam temporariamente ociosos; (ii) ativos imobilizados
retirados de uso e não classificados como mantidos para venda.
A seguir destacamos os ativos imobilizados e intangíveis totalmente
depreciados e amortizados que ainda estão em operação:
Bens totalmente depreciados e amortizados

2020

2019

2018

Instalações

1.014

55

52

M áquinas e equipamentos

4.678

3.311

2.263

M óveis e utensílios

786

921

718

Veículos

436

383

150

3.756

4.479

2.540

Computadores e periféricos
Direitos de uso de software

1.366

1.492

1.029

12.036

10.641

6.752

12. Intangível
Controladora

Consolidado

Taxas de
amortização (%)

Softwares

12,16%

Outros intagíveis

N/A

Ágio

2020

2019

2018

2020

2019

2018

203

262

421

606

278

488

1.904

1.904

1.904

3.638

3.045

2.896

-

-

-

1.159

1.160

-

2.107

2.166

2.325

5.403

4.483

3.384

A seguir, apresentamos a movimentação do ativo intangível:
Amortização
Controladora

2019

Software
Outros intangíveis

Adições

Transferência

262

-

107

1.904

-

-

2.166

-

107

do exercício

2020

(166)
(166)

203
1.904
2.107

Amortização
Consolidado
Software
Outros intangíveis
Ágio aquisilçao controlada

2019

Adições

Baixas

do exercício

2020

507

525

-

(197)

835

2.816

680

-

(89)

3.407

1.160

-

-

4.483

1.206

-

303

(286)

1.160
5.403
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Controladora

2018

Software
Outros intangíveis

Consolidado
Software
Outros intangíveis
Ágio aquisilçao controlada

2019

-

-

-

-

1.904

-

-

-

-

-

2.325

-

-

2018

Adições

(159)

(159)

Aquisição de

Amortização

controlada

do exercício

262

2.166

2019

488

183

-

(164)

507

2.896

-

-

(80)

2.816

-

-

1.160

3.384

183

1.160

2017

Software
Outros intangíveis
Ágio aquisilçao controlada

do exercício

-

Ágio aquisilçao controlada

Controladora

Amortização

controlada

421

Software
Outros intangíveis

Aquisição de

1.904

Ágio aquisilçao controlada

Consolidado

Adições

Adições

Amortização

controlada

do exercício

646

-

-

-

-

2.550

-

-

Adições

(244)

Aquisição de

1.904
-

2017

-

1.160
4.483

2018

(225)
(225)

Aquisição de

Amortização

controlada

do exercício

421
1.904
2.325

2018

659

-

-

(171)

488

2.771

213

-

(88)

2.896

-

-

-

3.430

213

-

(259)

3.384

A amortização, quando aplicável, é reconhecida linearmente com base na vida
útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são
revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente.
13. Arrendamentos
A Companhia e suas controladas detém contratos de arrendamento de ativos
das edificações onde se localizam, sua sede e as fábricas e armazéns de algumas
empresas do grupo. O prazo médio de arrendamento é de cinco anos.
A Companhia optou por apresentar os ativos de direitos de uso e passivos por
arrendamento em subgrupos específicos no balanço patrimonial, embora a
norma não estabeleça tal obrigatoriedade.
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Ativos de direitos de uso
Controladora

Consolidado

14.679

Saldos em 31 de dezembro de 2019

16.785

(-) Depreciação dos ativos de direitos de uso no período

(4.079)

(5.460)

(-) Reduções por recisão de ativos de direitos de uso

(5.821)

(5.821)

Saldos em 31 de dezembro de 2020

4.779

5.504

Em 2020, devido as medidas de segurança ocasionadas pela Pandemia,
causada pelo Coronavírus (COVID-19), que levou a nova modalidade de
trabalho home-office de uma parte dos seus colaboradores, a Companhia
efetuou a rescisão de contrato de alguns imóveis alugados, que estavam
reconhecidos anteriormente como arrendamento dentro de ativos de direitos
de uso.
Passivos por arrendamento
Movimentação
Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Adições por novos contratos no período
Juros do período
(-) Contraprestação paga
(-) Redução por rescisões de contratos de arrendamento
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Arrendamentos de curto prazo
Arrendamentos de longo prazo
Total

Consolidado

13.347

15.573

7.981

8.931

(756)

(830)

(4.806)

(6.214)

(10.640)

(11.151)

5.126

6.309

1.681
3.445
5.126

2.138
4.170
6.309

1.681
1.782
1.486
177

2.138
2.239
1.755
177

5.126

6.309

Cronograma de pagamento:
Em até 1 ano
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 Anos

A taxa média de juros incremental utilizada pela Companhia foi de 6%.
14. Fornecedores
Controladora
2020
Fornecedores de matéria-prima - internacionais
Fornecedores de matéria-prima - nacionais
Fornecedores de serviços nacionais

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

1.143.105

266.073

397.509

1.958.699

327.792

430.050

80.354

64.664

16.091

27.742

14.597

15.438

4.264

3.069

2.287

6.340

3.094

2.332

1.227.723

333.806

415.887

1.992.782

345.483

447.820

305

61

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Fornecedores de matéria-prima - internacionais
Conforme descrito na Nota Explicativa n° 25.2(c), as transações comerciais
realizadas com fornecedores de matéria-prima - internacionais são
estabelecidas em dólar americano, cuja Companhia não contrata instrumentos
financeiros derivativos, designado como hedge accounting, para proteção da
exposição cambial, exceto quando certos contratos firmados com clientes são
definidos a preço fixo de venda.
A Companhia utiliza como garantia/meio de pagamento aos fornecedores
internacionais a contratação de cartas de créditos junto a instituições
financeiras de primeira linha.
15. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Taxa média ponderada de
Modalidade

Encargos

juros (% a.a.)

2020

2019

2018

Em moeda nacional
FINEP¹

Taxa fixa

3,22%

70.647

84.638

74.863

70.647

84.638

74.863

635.098

45.361

43.115

47.432

55.902

635.098

92.794

99.017

705.745

177.432

173.880

Passivo circulante

232.282

106.546

108.864

Passivo não circulante

473.464

70.886

65.016

705.745

177.432

173.880

Em moeda estrangeira
Capital de giro

Taxa media

6,33%

FINIM P²

Taxa media + VC

3,59%

¹FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
²FINIMP - Financiamento de Importação

A posição dos empréstimos e financiamentos na controladora representa a
posição do consolidado. Para parte dos saldos de empréstimos contratados em
moeda estrangeira, foram contratados instrumentos financeiros derivativos
(contratos de swap), objetivando mitigar os riscos de eventuais perdas
financeiras cambiais nesses saldos (Vide Nota Explicativa 25.2.(b))
A seguir, está apresentado o cronograma consolidado de vencimentos dos
empréstimos e financiamentos do logo prazo:
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2020

2019

2018

2019

-

-

11.592

2020

-

-

12.723

2021

-

13.751

12.723

2022

443.497

13.751

12.723

2023

13.737

13.751

12.723

2024

13.737

13.751

2.532

2.493

15.882

-

473.464

70.886

65.016

Vencimentos após 2024

15.1 FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos
A Companhia possui programas de inovação que buscam o
desenvolvimento e a aquisição de novas tecnologias, tais programas de
inovação têm o apoio de programas de fomento à pesquisa e ao
desenvolvimento tecnológico com a FINEP.
15.2 FINIMP - Financiamento de Importação
Durante os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a
Companhia fez uso de linhas de financiamentos de importação na
modalidade FINIMP com bancos de primeira linha.
15.3 Garantias e restrições contratuais
Os empréstimos bancários estão em parte garantidos por uma média de
50% (cinquenta por cento) de recebíveis e por aval dos acionistas
majoritários da Companhia.
Na data das referidas demonstrações contábeis, a Companhia e suas
controladas detinham apenas um contrato de financiamentos mantido que
possui cláusulas restritivas e estabeleçam obrigações quanto à
manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas, cujo
descumprimento torne automaticamente exigível o pagamento da dívida
(Covenants). Para o referido contrato, a Companhia cumpriu as cláusulas
restritivas.
Os contratos de empréstimos e financiamentos, além das cláusulas de
Covenants mencionados, possuem também cross-default sobre a dívida
financeira.
15.4 Movimentação dos empréstimos e financiamentos
A movimentação do saldo de empréstimos e financiamentos está
demonstrada a seguir:
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Consolidado

Circulante
Saldo no final de 2017
Novos empréstimos

Não circulante

Total

15.316

47.090

62.406

94.720

69.890

164.610

Encargos financeiros

4.426

-

4.426

Pagamento principal

(53.009)

-

(53.009)

-

(4.553)

Pagamento juros

(4.553)

Transferência

51.964

Saldo no final de 2018

(51.964)

108.864

-

65.016

173.880

Consolidado
Circulante
Saldo no final de 2018
Novos empréstimos

Total

108.864

65.016

173.880

128.871

-

128.871

8.843

-

Encargos financeiros

Pagamento principal

Não circulante

(130.363)

8.843

-

(130.363)
(3.798)

Pagamento juros

(3.798)

-

Transferência

(5.870)

5.870

-

70.886

177.433

Saldo no final de 2019

106.546

Consolidado
Circulante
Saldo no final de 2019

Não circulante

Total

106.546

70.886

177.433

Novos empréstimos

656.720

-

656.720

Encargos financeiros

12.334

-

12.334

Variação cambial

33.491

-

33.491

(163.458)

-

(163.458)
(10.774)

Pagamento principal
Pagamento juros

(10.774)

-

Transferência

(402.577)

402.577

-

Saldo no final de 2020

232.283

473.464

705.746

16. Obrigações trabalhistas e sociais
Controladora
2020
Salários e encargos sociais

2019

11.667

Consolidado
2018

6.448

2020

4.037

13.560

2019

2018
6.824

4.366

Honorários da Diretoria

4.393

-

-

4.393

-

-

Férias e encargos sociais

10.560

8.856

13.347

12.298

10.954

14.157

26.619

15.304

17.384

30.250

17.778

18.523
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17. Obrigações tributárias
Controladora
2020
IPI a recolher

Consolidado

2019

2018

2020

2019

-

-

9.968

72

ICMS a recolher

37.786

21.547

7.736

PIS e COFINS a recolher

10.901

21.257

1.555

6.873

5.754

IRPJ e CSLL
Outros impostos a recolher

2018
-

9.968

39.994

21.590

7.578

19.269

21.592

1.725

15.665

5.754

3.498

2.559

202

4.970

4.064

534

59.059

51.117

19.461

79.970

52.999

19.805
19.805

Passivo circulante

22.602

9.670

19.461

37.329

10.933

Passivo não circulante

36.457

41.447

-

42.641

42.066

-

59.059

51.117

79.970

52.999

19.805

19.461

18. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
A Companhia é parte em diversos processos oriundos do curso normal dos seus
negócios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de
seus consultores legais e/ou na expectativa de provável desembolso de caixa
futuro.
As principais informações desses processos, nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, estão assim representadas:
Controladora
2020
Tributários
Trabalhistas e previdenciárias
Cíveis
Regulatórias

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

139.464

72.507

103.854

139.464

72.507

1.364

738

969

1.364

738

969

226

209

2.136

226

209

2.136

103.880

1.025

951

-

1.025

951

-

142.079

74.405

106.960

142.079

74.405

106.985

A movimentação nos saldos consolidados das provisões nos exercícios de 2020,
2019 e 2018 estão demonstradas a seguir:
Consolidado

2019

Tributários
Trabalhistas e previdenciárias

Adições

Reversões

2020

72.507

95.274

(28.318)

139.464

738

683

(57)

1.364

Cíveis

209

17

-

226

Regulatorias

951

74

-

1.025

74.405

96.049

(28.375)

142.079
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Consolidado

2018

Tributários

Adições

(88.145)

72.507

969

231

(462)

738

2.136

132

(2.059)

209

Regulatorias

106.985

Consolidado

2017

Tributários

2019

56.772

Trabalhistas e previdenciárias
Cíveis

Reversões

103.880

951
58.086

Adições

-

951

(90.666)

Reversões

74.405

2018

47.037

58.397

(1.554)

Trabalhistas e previdenciárias

1.334

127

(493)

Cíveis

2.005

132

-

2.136

50.376

58.656

(2.047)

106.985

(a)

103.880
969

Natureza das contingências
A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na
judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas
considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os
processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi
avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas
questões não produzirá efeito significativamente diferente do montante
provisionado.
As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se a processos
movidos por ex-funcionários vinculados a verbas decorrentes da relação
de emprego e a vários pleitos indenizatórios.
Em 2020, a Companhia concluiu o processo de habilitação de créditos de
PIS e COFINS extemporâneos junto à Receita Federal do Brasil no montante
de R$88.801. Embora a Companhia entenda que existem evidências que
suportam a utilização dos referidos créditos, com base na análise de risco
de questionamentos pelas autoridades fiscais, bem como suportada pelas
orientações de seus assessores jurídicos externos sobre a probabilidade de
perda, a Companhia reconheceu uma provisão para contingências destes
créditos.

(b)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Em 2020, a Companhia e suas controladas eram parte passiva em outros
processos tributários, trabalhista e cíveis, envolvendo risco de perda para
a Companhia avaliados como “possíveis” conforme montantes
demonstrados a seguir:
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Natureza das contingências

2020

Tributárias
Trabalhistas e previdenciárias
Cíveis
Regulatória

2019

2018

423.880

439.003

324.724

57

298

3.900

902

1.157

1.612

57

17.108

-

424.896

457.566

330.236

19. Patrimônio Líquido
19.1 Capital social
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2020,
2019 e 2018, era de R$ 757.039.208, dividido em 205.271.563 ações
ordinárias, e 10.803.766, ações preferenciais nominativas sem valor
nominal, distribuídas como segue:
Acionistas
Controladores e partes relacionadas
Não controladores, partes relacionadas e diretores
Ações em tesouraria

2020

2019

2018

107.028.139

109.791.382

109.791.382

104.013.884

106.283.947

106.283.947

5.033.306

-

-

216.075.329

216.075.329

216.075.329

Conforme o estatuto social da Companhia, o capital social autorizado é de
432.150.658 ações ordinárias.
19.2 Reservas de lucros
a) Reserva legal
A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social.
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o
capital.
b) Reserva de incentivos fiscais
As reservas de incentivos fiscais são decorrentes de subvenções e
assistências governamentais, reconhecidas quando houver razoável
certeza de que o benefício será recebido e que foram cumpridas as
condições estabelecidas pelos governos concedentes.
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São apuradas e regidas de acordo com os contratos, termos de acordo e
legislação aplicáveis a cada benefício.
A Companhia é detentora da subvenção governamental junto ao Estado de
Minas Gerais, o qual autoriza o diferimento do pagamento de ICMS nas
entradas das mercadorias que especifica, em decorrência de importação
direta do exterior, e assegura crédito presumido parcial para o ICMS nas
saídas das mercadorias comercializadas pela Companhia.
A principal obrigação da Companhia pela fruição deste incentivo
compreende a realização de investimentos, que estão sendo cumpridos e
comprovados junto à Fazenda Estadual.
Os efeitos no resultado são registrados na contabilidade pelo regime de
competência, no grupo das deduções de vendas – impostos incidentes.
Segundo a legislação do Imposto de Renda, a Reserva de Incentivos Fiscais
pode ser utilizada para aumento de capital e absorção de prejuízos, não
podendo ser distribuída como dividendos, por tratar-se de um benefício
do Estado à Companhia para uma atividade específica.
c) Reserva de capital, estatutária e ações em tesouraria
c.1) Reserva de capital – remuneração com entrega de ações
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não possuía, formalizado,
nenhum tipo de plano de incentivo baseado em ações. No
entanto, conforme Acordo de Acionistas vigente à época, foi estabelecida
uma remuneração máxima para seu Diretor-Presidente, equivalente a 1,5%
da margem de contribuição da Companhia apurada gerencialmente, a ser
liquidada da seguinte forma: (i) 30% em moeda corrente nacional
(dinheiro); (ii) 70% mediante subscrição de ações. Neste contexto, para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a remuneração calculada com
base no acordo de acionistas totalizou um montante de R$ 12.750, dos
quais: (i) R$ 4.393 (correspondentes à remuneração em moeda corrente
nacional) foram lançados a conta de obrigação no passivo, e (ii) R$ 8.357
(correspondente à remuneração a ser liquidada com a entrega de ações)
foram lançados a conta de reserva de capital, no patrimônio líquido. Em
2020, não houve subscrição ou entrega de ações para liquidação das
obrigações de remuneração do Diretor-Presidente.
Cabe destacar que este Acordo de Acionistas foi rescindido em 12 de maio
de 2021 (evento subsequente à data das demonstrações contábeis), sem,
todavia, tratar da forma de liquidação da remuneração com a entrega de
ações ao Diretor-Presidente, conforme previsto no referido Acordo de
Acionistas vigente à época.
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Em 21 de junho de 2021, o Acordo de Acionistas celebrado anteriormente
foi rerratificado e aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, para esclarecer que a remuneração do Diretor-Presidente, a
ser liquidada em ações, será realizada mediante a entrega de uma
quantidade de ações, avaliadas a valor de mercado na data da efetiva
entrega, que respeite o montante de R$8.357 reconhecido em 31 de
dezembro de 2020, conforme limite máximo aprovado e vigente na data
do balanço. A Companhia usará as suas ações em tesouraria para liquidar
esta obrigação com o Diretor-Presidente.
Portanto, a quantidade de ações a qual o Diretor-Presidente receberá em
transferência de ações em tesouraria será definida mediante a divisão do
montante de R$ 8.357 pelo preço por ação a ser fixado no IPO (oferta
pública inicial de ações), cuja liquidação deverá ser feita no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data de determinação do número de ações a
serem transferidas ao Diretor-Presidente, refletindo, assim, o valor justo
das ações a serem transferidas. Em caso de não ocorrência do IPO, a
Companhia definirá o modelo de precificação de ações apropriado para
refletir o justo valor da ação e determinar a quantidade de ações a serem
transferidas ao Diretor-Presidente.
Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa n° 29, embora não
existisse um plano formalizado de incentivo baseado em ações, a
Companhia, como parte da remuneração de um dos seus diretores,
entregou ações ordinárias de sua emissão, mensuradas a valor justo, no
montante de R$8.634 ao longo do exercício de 2020.
A seguir a movimentação da reserva de capital em 2020:
Reserva de
Controladora

capital

Saldo em 1° de Janeiro de 2020

-

Constituição de reserva

8.357

Saldo em 31 de dezembro de 2020

8.357

c.2) Reserva estatutária
Em 2020, a Companhia efetuou a destinação de parte do seu resultado à
criação de reserva estatutária, destinada para recompra de ações em
tesouraria. O objetivo da recompra é obter ações para: (i) futuro plano de
incentivo baseado em ações (vide nota explicativa n°32); (ii) revendê-las
no futuro; e (iii) prover a intermediação e transferência de ações entre
sócios, conforme descrito abaixo:
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Reserva
Controladora

estatutária
-

Saldo em 1° de Janeiro de 2020
Constituição de reserva

22.711

Saldo em 31 de dezembro de 2020

22.711

c.3) Ações em tesouraria
Recompra / transferência de ações entre sócios
Em junho de 2020, a Companhia recomprou de seus acionistas,
proporcionalmente, o equivalente a 3% de suas ações ordinárias,
totalizando a quantidade de 6.482.260 ações, ao custo total de R$22.711,
cujo valor por ação foi de R$ 3,5036.
Em junho de 2020, a Companhia efetuou a transferência onerosa de
961.535 ações ordinárias recompradas, no montante de R$ 3.369, para
dois acionistas que atuam como diretores na Companhia e que também
venderam suas ações à Companhia no processo de recompra de ações
mantidas em tesouraria.
Essas transferências de ações foram realizadas pelo mesmo valor pago pela
Companhia aos próprios acionistas na recompra de ações dias/meses
antes, ao preço de R$3,5036 por ação. Isso porque, no entendimento da
Administração, em sua essência, houve uma transferência de ações entre
sócios, com objetivo de equalizar a participação acionária entre eles na
Companhia, sem geração de quaisquer ganhos/perdas entre as partes. A
Companhia foi utilizada apenas como ‘veículo de intermediação’ do
processo, ao invés de tal transação ter sido realizada diretamente entre
os sócios. Portanto, essa transação (recompra e subsequente transferência
de ações) não possui, no julgamento da Administração, qualquer relação
com as condições para aquisição e/ou restrição de direito às ações
transferidas (vesting period; performance; outros), usualmente
observadas em contratos de pagamento baseado em ações e/ou planos de
incentivos de longo prazo, e, consequentemente, não está no alcance do
CPC 10 para fins de mensuração ao valor justo das referidas ações
recompradas/transferidas.
A seguir a movimentação das ações em tesouraria que apresentam a
recompra/transferência mencionada acima, bem como a entrega de ações
como remuneração (nota explicativa n°29):
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Movimentação das ações em tesouraria - Quantidade de Ações (em milhaes)
Alexandre
Controladora

Ostrowiecki

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas

Dragon Gem

-

-

(3.293)

(2.382)

Edward

Andre

Eder

Feder

Poroger

Grande

-

-

(523)

(284)

Total

-

-

-

(6.482)

Transferências não onerosa

540

-

-

421

-

Remuneração com entrega de ações (nota n° 29)

-

-

-

-

488

(2.753)

(2.382)

137

488

Saldo em 31 de dezembro de 2020

(523)

961
488
(5.033)

Movimentação das ações em tesouraria - (Em milhares de Reais)
Alexandre
Controladora

Ostrowiecki

Dragon Gem

-

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas

(11.539)

Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações (nota n° 29)
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Edward

Andre

Eder

Feder

Poroger

Grande

-

-

(8.345)

(1.831)

(996)

Total

-

-

-

(22.711)

3.369

1.893

-

-

1.476

-

-

-

-

-

8.634

8.634

(9.646)

(8.345)

(1.831)

480

8.634

(10.708)

d) Dividendos e juros sobre capital próprio
Dividendos
O estatuto social da Companhia, estabelece a distribuição de dividendo
mínimo obrigatório de 1% do resultado do exercício, ajustado na forma da
lei. Os dividendos foram calculados conforme demonstrado a seguir:
Descrição

Em milhares de reais
2020

2019

2018

Luc ro líquido do exerc íc io

444.302

231.373

(-) Reserva Legal

(22.215)

(11.569)

(11.717)

(253.372)

(170.449)

(175.611)

49.356

47.014

(-) Reserva de inc entivos fisc ais
Lucro líquido ajustado para fins de dividendos
Dividendos obrigatórios (1%)
Juros sobre capital proprio deliberados
Dividendos propostos

168.715

234.342

1.687

494

470

25.270

21.260

38.559

17.325

5.772

7.030

44.282

27.526

46.059

Juros sobre capital próprio
A Companhia faz uso do expediente do artigo 9º da Lei nº 9.249 de 26 de
dezembro de 1995, com alterações do artigo 88, XXVI, da Lei nº 9.430/96,
que permite a dedutibilidade, para fins de imposto de renda e
contribuição social, dos juros sobre o capital próprio pagos aos acionistas,
calculados com base na variação da taxa de juros de longo prazo – TJLP.
A Administração da Companhia propôs a distribuição de R$ 21.480 (líquidos
de tributos) (R$ 18.071 em 2019), (R$ 32.775 em 2018), conforme
demonstrado a seguir:
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Em milhares de reais
Descrição

2020

Patrimônio líquido base

2019

761.768

(x) TJLP acumulada do período

4,98%

Limite conforme legislação

2018

772.422

779.703
6,54%

37.936

6,72%

51.907

50.993

Valor dos juros sobre o capital próprio deliberados

25.270

21.260

38.559

(-) Imposto de renda retido na fonte - IRRF

(3.791)

(3.189)

(5.784)

21.480

18.071

32.775

Valor dos juros sobre o capital próprio líquido

Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Em milhares de reais
2020

Descrição

Reapresentado

Saldo no início do período

2019

2018

494

33.840

10.966

23.593

-

-

Constituiç ão de valor a pagar no exercício
Reservas de lucros a ditribuir
Resultado do exercíc io
Juros sobre capital próprio

25.270

21.260

38.559

Dividendos obrigatório

1.687

494

1.065

Dividendos propostos

17.325

5.772

-

67.876

27.526

39.624

Total constituido no período
(-) IRRF - Juros sobre c apital próprio

(3.791)

(3.189)

(5.784)

Valor pago no dec orrer do exercício

(41.042)

(57.683)

(10.966)

Saldo em 31 de dezembro

23.538

Juros sobre capital próprio
Dividendos a pagar
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

494

33.840

21.480

-

32.775

2.058

494

1.065

23.538

494

33.840

20. Receita líquida de vendas
A receita líquida da Companhia está composta conforme demonstrado a seguir:
Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Receita bruta de vendas
Venda de produtos

3.828.076

2.333.911

2.277.679

3.807.631

2.470.270

2.492.798

3.828.076

2.333.911

2.277.679

3.807.631

2.470.270

2.492.798

Deduções de vendas
Devoluções e abatimentos

(298.977)

(198.689)

(192.990)

(295.026)

(206.449)

Impostos sobre vendas

(545.893)

(340.726)

(344.643)

(435.489)

(354.449)

(349.021)

(844.870)

(539.415)

(537.633)

(730.515)

(560.898)

(578.093)

Receita líquida

2.983.206

1.794.496
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21. Custos e despesas por natureza
Controladora

Consolidado

2020

2020

Reapresentado

2019

2018

Reapresentado

2019

2018

Custos das mercadorias e produtos vendidos
Custos materiais

2.098.250

1.231.517

1.071.797

1.885.549

1.195.501

1.160.005

49.679

32.921

45.600

39.920

54.439

54.833

3.593

2.942

2.223

11.295

8.788

8.275

26.041

27.774

19.578

29.689

32.215

22.935

2.177.563

1.295.154

1.139.199

1.966.453

1.290.943

1.246.048

Comerciais

220.534

127.650

103.220

243.428

137.660

113.035

Distribuição

104.294

73.786

54.073

112.525

79.447

55.701

Promoções e marketing

43.038

65.586

63.767

43.048

65.586

63.773

Pos-venda

49.529

59.512

64.851

49.755

59.673

64.906

Pesquisa e desenvolvimento

33.433

20.386

19.688

54.653

24.627

24.334

Créditos de liquidação duvidosa

22.790

19.768

18.075

25.771

23.125

18.839

-

11.500

9.402

-

13.012

9.766

473.616

378.188

333.077

529.181

403.130

350.355

Com pessoal
Depreciação/Amortização
Outros
Despesas com vendas

Outras
Despesas gerais e administrativas
Com pessoal

31.499

19.448

20.337

32.344

20.549

20.537

Serviços profissionais

2.959

5.897

7.621

7.718

6.094

7.781

Depreciação/Amortização

4.072

2.866

914

4.188

2.955

965

Cumunicaçao

3.986

2.882

2.526

4.208

3.000

2.640

Tecnologia e comunicação

5.762

5.386

3.264

11.829

5.788

3.509

Aluguéis, seguros, viagens, outras

6.401

13.362

11.432

6.924

15.998

12.675

54.679

49.841

46.094

67.211

54.384

48.107

22. Resultado financeiro
Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicação financeira

8

1.371

3.461

5.487

2.984

3.471

1.350

1.820

1.685

1.300

1.965

1.838

822

4.473

294

868

4.473

294

Ajustes a valor presente

9.359

12.229

9.896

9.359

12.229

9.896

Ganhos com derivativos

24.296

4.099

1.717

24.296

4.099

1.717

821

200

248

729

257

284

36.657

24.192

17.300

42.040

26.007

17.499

(14.183)

(8.853)

(6.008)

(15.264)

(9.022)

(6.202)

(3.187)

(669)

(4.922)

(3.527)

(679)

(4.958)

(33.582)

(495)

(2.014)

(33.582)

(495)

(2.014)

Despesas bancárias

(7.314)

(3.662)

(3.144)

(8.584)

(3.742)

(3.533)

Outras depesas

(3.391)

(3.478)

(5.902)

(3.578)

(3.873)

(6.108)

(61.656)

(17.157)

(21.991)

(64.534)

(17.811)

(22.816)

Juros ativos
Atualizações monetárias ativas

Outras
Despesas financeiras
Juros passivos
Atualizações monetárias passivas
Perdas com derivativos

Variação cambial
Ativa
Passiva

Resultado financeiro liquido

113.479

71.479

123.450

184.574

85.533

157.544

(167.763)

(81.206)

(129.404)

(255.667)

(94.122)

(164.726)

(54.283)

(9.727)

(5.955)

(71.093)

(8.589)

(7.183)

(79.283)

(2.692)

(10.646)

(93.587)

(393)

(12.500)
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23. Outras receitas/(despesas) operacionais
Controladora
2020

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

Outras receitas
Créditos extemporâneos

85.441

33.897

13.774

88.712

35.511

Indenizações, intermediações, venda imobilizado, demais receitas

18.946

2.878

5.760

18.551

3.450

13.774
5.922

104.388

36.775

19.534

107.263

38.961

19.696

Outras despesas
Autos de infração tributárias

(18.180)

(2.619)

(1.212)

(18.185)

(2.619)

(1.227)

Provisões tributárias e trabalhistas

(67.916)

26.657

(49.179)

(67.916)

26.657

(49.179)

Indenizações e multas contratuais, perdas imobilizado, demais
despesas

(4.010)

(10.591)

(91.909)

(5.813)

21.139

(54.401)

(96.692)

20.692

(54.586)

12.479

57.914

(34.866)

10.571

59.653

(34.889)

Outras receitas e despesas líquidas

(2.899)

(3.346)

(4.180)

24. Resultado por ação
O quadro a seguir apresentado, reconcilia o resultado apurado em 2020, 2019
e 2018 no cálculo do resultado por ação básico e diluído:
2020
Reapresentado
Lucro do exercício atribuível aos acionistas da Companhia
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias do exercício (em
unidades)
Média ponderada da quantidade de ações preferenciais do exercício (em
unidades)
Média ponderada da quantidade de ações ordinárias e preferenciais (em
unidades)

2019

2018

444.302

231.373

234.342

216.075.329

205.271.563

216.075.329

-

10.803.766

-

216.075.329

216.075.329

216.075.329

Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação ordinária

2,105279

1,070800

1,084538

Lucro Básico e Diluído (em R$) por ação preferencial

2,105279

1,070800

1,084538

A Companhia possui ações em tesouraria e, em 2020, bonificou alguns diretores
com a entrega de parte destas ações. A média ponderada de ações ordinárias
no exercício foi considerada para o cálculo do lucro básico diluído, excluindo
as ações em tesouraria.
25. Gestão de risco financeiro
25.1 Considerações gerais e políticas
A gestão de riscos é realizada pela Tesouraria da Companhia, que tem
também a função de apresentar todas as operações de aplicações e
empréstimos realizadas pelas controladas da Companhia, para aprovação
da Alta Administração e do Conselho de Administração da Companhia.
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25.2 Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo,
risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia.
A gestão de risco é realizada pela alta Administração da Companhia,
segundo as políticas aprovadas pelos acionistas. A alta Administração da
Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais
riscos financeiros.
(a) Risco de mercado
A Companhia e suas controladas estão expostas aos riscos de mercado,
decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos de mercado
envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio,
mudanças nas taxas de juros e mudanças na legislação brasileira em todas
as esferas.
(b) Risco cambial
O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer
em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam
valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
Abaixo a exposição da Companhia com instrumentos financeiros.
b.1) Obrigações expostas a variação cambial
Por meio da aplicação de procedimentos de avaliação da estrutura do
endividamento e sua exposição a variação cambial, foram contratados
instrumentos financeiros derivativos, contratos de swap, objetivando
mitigar os riscos de eventuais perdas financeiras nos empréstimos e
financiamentos (Vide Nota Explicativa n°15).
Com relação ao saldo a pagar, em dólares americanos, à fornecedores de
matéria-prima internacionais, conforme descrito na Nota Explicativa
n°14, a Companhia não possui política de contratação de instrumentos
financeiros derivativos para mitigar o risco de exposição a flutuação
cambial, pois, quaisquer incrementos de custo da matéria-prima
relacionados à variação cambial, a Companhia busca alternativas para
repassar, substancialmente, tais custos ao preço de venda final do produto
acabado.
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Todavia, no caso de certos contratos de fornecimento firmados com
clientes que estabelecem preço de venda fixo, a Companhia contrata
instrumentos financeiros derivativos, Non-Deliverable forward (NDF),
para mitigar o risco de flutuação cambial ao qual está exposta.
b.2). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de
empréstimos e financiamentos
Operações passivas
Objetivo de hedge de risco de
mercado (a)

Valor justo
Indexadores

Vencimento

Valor nocional 2020

2020

2019

2018

Swap
Banco Itau
Ponta ativa

Euro

Mar/2021

16.022

Ponta passiva

CDI

Mar/2021

(18.717)

-

-

(2.695)

-

-

-

2.936

Saldos a pagar

-

Banco Citi
Ponta ativa

Euro

Mar/2021

98.908

-

Ponta passiva

CDI

Mar/2021

(88.620)

-

-

10.288

-

-

17.000

Saldos a receber
Banco do Brasil
Ponta ativa

Euro

Out/2018

-

-

44.468

Ponta passiva

CDI

Out/2019

-

-

(43.144)

-

-

1.324

10.000

Saldos a pagar

b.3). Composição dos saldos registrados em contas patrimoniais de
instrumentos financeiros
Notional
Tipo

Contraparte

Proteção

Moeda

USD

REAIS

MTM 2020

NDF

BRASIL

Taxa de Cambio

USD

629

3.268

(10)

NDF

BTG

Taxa de Cambio

USD

22.788

118.424

(2.496)

NDF

CITI

Taxa de Cambio

USD

34.496

179.265

(8.497)

NDF

VOTORANTIM

Taxa de Cambio

USD

24.523

127.440

(6.851)

82.436

428.397

(17.853)

8.912

46.312

632

NDF

FIBRA

Taxa de Cambio

USD

(17.222)

Notional
Tipo
NDF

Contraparte

Proteção

Moeda

BRASIL

Taxa de Cambio

USD
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Passivo

MTM 2018

1.349.000

5.511

279

1.349.000

5.511

279
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b.4) Saldos dos ativos e passivos derivativos apresentados no balanço
patrimonial
Os ativos e passivos financeiros derivativos, apresentados no balanço
patrimonial, cujo objetivo de proteção patrimonial, estão resumidos a
seguir:
Controladora
2020

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

Valores a receber
NDF

632

-

279

632

-

10.288

-

-

10.288

-

-

10.920

-

279

10.920

-

279

NDF

(17.853)

-

-

(17.853)

-

-

SWAP

(2.695)

-

(1.354)

(2.695)

-

(1.354)

(20.548)

-

(1.354)

(20.548)

-

(1.354)

(9.628)

-

(1.075)

(9.628)

-

(1.075)

SWAP

279

Valore a pagar

Efeito líquido

c) Análise de sensibilidade de risco cambial

No intuito de prover informações do comportamento dos riscos de
mercado que a Companhia e suas controladas estavam expostas em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, em relação ao saldo de fornecedores
estrangeiros a pagar (nota explicativa n°14) e de empréstimos em moeda
estrangeira na modalidade FINIMP e Capital de Giro (Nota Explicativa 15),
são considerados três cenários, sendo que o cenário provável, que é o valor
justo em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, e mais dois cenários com
deterioração de 25% e 50% da variável do risco considerado, denominados
de Possível e Remoto, respectivamente. Foi utilizada a curva futura do
mercado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário
Provável
Possível
2020¹
Saldo contábil
25%
Controladora
1.143.105
1.428.881
Consolidado
1.958.699
2.448.374

Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário
Provável
Possível
2019
Saldo contábil
25%
Controladora
356.936
446.170
Consolidado
418.655
523.319

321

Cenário
Remoto
50%
1.714.658
2.938.049

Cenário
Remoto
50%
535.404
627.983
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Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário
Provável
Possível
2018
Saldo contábil
25%
Controladora
496.526
620.657
Consolidado
529.067
661.334

Cenário
Remoto
50%
744.789
793.600

¹ Os saldos de empréstimos de capital de giro de 2020, em moeda estrangeira, não foram
incluídos na análise acima, pois a Companhia contratou, junto a instituições
financeiras, operação de swap observando as mesmas datas, vencimentos e valores
nacionais das referidas exposições passivas contratadas em moeda estrangeira,
substituindo-o pela variação percentual do CDI aplicada em montante em reais.

d) Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo
prazo. Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia
ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às
taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa
de juros.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está
atrelada a taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de
mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
Não havia risco de exposição à taxa de juros da Companhia e suas
controladas em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018.
e) Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos em instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a
clientes e o mercado de reposição.
Para bancos e instituições financeiras são aceitos somente títulos de
entidades consideradas de primeira linha.
A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente,
levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e
outros fatores, conforme descrito na Nota Explicativa n°3.1, práticas
contábeis.
Os limites de riscos individuais são determinados com base em
classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados
pela Administração. A utilização de limites de crédito é monitorada
regularmente.
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Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante os exercícios
apresentados nessas demonstrações contábeis e a Administração não
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes,
além da provisão já constituída (Nota explicativa n° 5).
A seguir, demonstramos os valores do ativo financeiro sujeitos a risco de
crédito:
Controladora
2020
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

41.237

33.871

28.086

452.453

97.927

33.506

973.180

600.084

514.236

967.780

613.386

551.186

1.014.417

633.955

542.322

1.420.233

711.313

584.692

f) Risco de liquidez
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para
atender às necessidades operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida
da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas
internas dos quocientes do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências
regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para
Administração do capital circulante, é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo,
escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez
suficiente para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas
previsões acima mencionadas.
Em 2020, a Companhia mantinha fundos de curto prazo investidos de
R$ 15.164, consolidado R$ 391.488 (R$ 2.632 / R$ 65.629, em 2019 e
22.798 / 27.655, 2018), que se espera gerar prontamente entradas de
caixa para administrar o risco de liquidez.
A tabela a seguir, analisa os passivos financeiros não derivativos da
Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes ao período
remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do
vencimento.
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2020
Controladora
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.227.723

-

-

-

1.227.723

1.460.005

443.497

27.474

2.492

1.933.468

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

2020
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.992.782

-

-

-

1.992.782

2.225.064

443.497

27.474

2.492

2.698.527

2019
Controladora

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Saldo contabil

Empréstimos e financiamentos

104.614

13.751

41.253

15.882

Fornecedores

333.806

-

-

-

175.501
333.806

438.420

13.751

41.253

15.882

509.307

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

2019
Consolidado

Saldo contabil

Empréstimos e financiamentos

106.546

13.751

41.253

15.882

Fornecedores

345.483

-

-

-

177.432
345.483

452.029

13.751

41.253

15.882

522.915

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

2018
Controladora

Saldo contabil

Empréstimos e financiamentos

108.864

11.592

50.892

2.532

173.880

Fornecedores

415.887

-

-

-

415.887

524.751

11.592

50.892

2.532

589.767

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

2018
Consolidado

Saldo contabil

Empréstimos e financiamentos

108.864

11.592

50.892

2.532

173.880

Fornecedores

447.820

-

-

-

447.820

556.684

11.592

50.892

2.532

621.700

25.3 Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são de
salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além
de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
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Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever
a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas
ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de
endividamento. A Companhia monitora o capital com base no índice de
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida
pelo capital total.
A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa, equivalentes
de caixa e aplicações financeiras. O capital total é apurado por meio da
soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço
patrimonial, com a dívida líquida.
A seguir, os índices de alavancagem financeira em 2020, 2019 e 2018:
Controladora

Consolidado

2020
Reapresentado

2020
2019

2018

Empréstimos e financiamentos

705.745

175.501

173.880

705.745

177.432

Caixa e equivalente de caixa

(41.237)

(33.871)

(28.086)

(452.453)

(97.927)

(33.506)

664.508

141.630

145.794

253.292

79.505

140.374

1.524.055

1.149.978

946.130

1.524.055

1.149.978

946.130

Dívida líquida
Patrimônio líquido
Índice de alavancagem financeira

43,6%

12,3%

15,4%

Reapresentado

16,6%

2019

6,9%

2018
173.880

14,8%

25.4 Instrumento financeiro
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A
Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias
operacionais e controles internos, visando assegurar liquidez,
rentabilidade e proteção.
A política relativa à contratação de instrumentos financeiros com o
objetivo de proteção é aprovada pelos acionistas e pela Administração,
sendo posteriormente analisada de forma periódica em relação à
exposição ao risco que a Administração pretende proteger. A Empresa não
realiza qualquer transação e aplicação de caráter especulativo, em
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com
estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas
e aprovadas pela Administração.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da
Empresa foram determinados por meio de informações disponíveis no
mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Julgamentos foram
requeridos na interpretação dos dados de mercado para produzir as
estimativas dos valores de realização mais adequada.
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Assim, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os
montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O
uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito material
nos valores de realização estimados.
As políticas de administração de risco da Companhia foram estabelecidas
pelos acionistas e pela Administração, a fim de identificar e analisar riscos
enfrentados pela Companhia, para estabelecer apropriados limites de
riscos e controles necessários para monitorar a aderência aos limites.
Políticas de gerenciamento de riscos e sistemas são revisadas
regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Companhia.
Classificação dos instrumentos financeiros
Conforme a NBC TG 40/R3 (Deliberação CVM 684/12), a Companhia
efetuou uma avaliação de seus instrumentos financeiros, conforme as
seguintes considerações gerais:
Em 2020, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:
Caixa e equivalentes de caixa: são classificados como valor justo por
meio de resultado ou custo amortizado. O valor de mercado está
refletido nos valores registrados nos balanços patrimoniais;
Contas a receber de clientes e outros créditos: decorrem diretamente
das operações da Companhia e são classificados como recebíveis e estão
registrados pelos seus valores originais, sujeitos a perdas estimadas e
ajustes a valor presente e abatimentos concedidos à clientes, quando
aplicável;
Partes relacionadas: decorrem de operações realizadas com as
controladas da Companhia, sendo eliminadas no processo de
consolidação. Os valores de mercado destes instrumentos financeiros
são equivalentes aos seus valores contábeis;
Fornecedores e outras contas a pagar: decorrem diretamente das
operações da Companhia e são classificados como passivos financeiros;
Empréstimos e financiamentos: Os valores contábeis dos empréstimos
e financiamentos aproximam-se dos seus valores justos, pois estão
atrelados a uma taxa de juros pós-fixada, no caso, a variação do CDI.
Os valores contábeis dos financiamentos atrelados à TJLP aproximamse dos seus valores justos em virtude de a TJLP ter correlação com o
CDI e ser uma taxa pós-fixada. Os valores justos dos empréstimos e
financiamentos contratados com juros prefixados correspondem a
valores próximos aos saldos contábeis divulgados na Nota Explicativa nº
15;
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Instrumentos financeiros derivativos: Os instrumentos financeiros
derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor
justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando
o valor justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de
mudanças no valor justo de derivativos durante o exercício são lançados
diretamente na demonstração de resultado. A Companhia não possui
derivativos designados como hedge accounting para nenhum dos
exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas.
A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a
seguir e não existem outros instrumentos financeiros classificados em
outras categorias além das informadas abaixo em 2020, 2019 e 2018:
C.A – Custo amortizado;
VJR – Valor justo por meio de resultado.
Controladora
2020
Valor Contábil

2019
Valor Contábil

Valor justo

2018
Valor Contábil

Valor justo

Valor justo

Classificação

Ativos
41.237

41.237

33.871

33.871

28.086

28.086

C.A

Contas a receber

Caixa e equivalentes de caixa

973.180

973.180

600.084

600.084

514.236

514.236

C.A

Partes relacionadas

183.878

183.878

639

639

191

191

C.A

10.920

10.920

-

-

279

279

VJR
C.A

Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos

3.953

3.953

1.734

1.734

3.994

3.994

1.213.168

1.213.168

636.328

636.328

546.786

546.786

1.227.723

1.227.723

333.806

333.806

415.887

415.887

705.745

707.285

175.501

179.277

173.880

175.512

C.A

170

170

-

-

18.774

18.774

C.A

20.548

20.548

-

-

1.354

1.354

VJR

5.126

5.126

13.347

13.347
C.A

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos de arrendamentos
Outras contas a pagar

46.025

46.025

35.095

35.095

20.375

20.375

2.005.337

2.006.877

557.749

561.525

630.270

631.902

C.A

Consolidado
2020
Valor Contábil

2019
Valor Contábil

Valor justo

2018
Valor Contábil

Valor justo

Valor justo

Classificação

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa

452.453

452.353

97.927

97.927

33.506

33.506

C.A

Contas a receber

967.780

967.780

613.386

613.386

551.186

551.186

C.A

-

-

639

639

-

-

C.A

Instrumentos financeiros derivativos

10.920

10.920

-

-

279

279

VJR

Outros créditos

12.325

12.325

2.223

2.223

4.384

4.384

C.A

1.443.478

1.443.378

714.175

714.175

589.355

589.355

1.991.782

1.991.782

345.483

345.483

447.280

447.280

705.745

707.285

177.432

179.277

173.880

175.512

C.A

20.548

20.548

-

-

1.354

1.354

VJR

Partes relacionadas

Passivos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos de arrendamentos
Outras contas a pagar

C.A

6.309

6.309

15.573

15.573

-

-

C.A

71.737

71.737

37.594

37.594

22.527

22.527

C.A

2.796.121

2.797.661

576.082

577.927

645.041

646.673
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Instrumentos financeiros derivativos
Em 2020, a Companhia contratou swaps para minimizar os efeitos cambiais
dos contratos de “Empréstimos e financiamentos” (Nota explicativa
n°25.2(b.2).
O efeito da mensuração ao valor justo destes instrumentos derivativos está
contabilizado no resultado do exercício, no resultado financeiro.
A posição dos instrumentos financeiros derivativos mencionados acima
estão demonstrados na (Nota Explicativa n°25.2(b.2)).
Valor justo de instrumentos financeiros
O método de apuração do valor de mercado utilizado pela Companhia
consiste em calcular o valor futuro com base nas condições contratadas e
determinar o valor presente com base em curvas de mercado, exceto os
derivativos de mercado futuro que têm os valores justos calculados com
base nos ajustes diários das variações das cotações de mercado das bolsas
de mercadorias e futuros que atuam como contraparte. De acordo com a
NBC TG 40/R3 (Deliberação CVM 684/12), a Companhia classifica a
mensuração do valor justo de acordo com os níveis hierárquicos que
refletem a significância dos índices utilizados nesta mensuração,
conforme os seguintes níveis:
Nível 1: Preços cotados em mercados ativos (não ajustados) para ativos
e passivos idênticos;
Nível 2: Outras informações disponíveis, exceto aquelas do Nível 1, em
que os preços cotados são para ativos e passivos similares, seja
diretamente por obtenção de preços em mercados ativos ou
indiretamente, como técnicas de avaliação que utilizam dados dos
mercados ativos;
Nível 3: Os índices utilizados para cálculo não derivam de um mercado
ativo.
Atualmente todos os instrumentos financeiros da Empresa têm o seu valor
justo mensurado confiavelmente, dessa forma classificados e
demonstrados a seguir:
Em 2020
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo
Propriedades para investimentos*

Nível 1

328

-

Nível 2
41.237
10.920

-

52.157

Nível 3
5.020
5.020
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Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo
Propriedades para investimentos*

Nível 1

Nível 2
452.453
10.920
463.373

Nível 3

-

Nível 2
33.871

Nível 3

-

33.871

Nível 2
97.927
97.927

Nível 3

-

Nível 3

-

Nível 2
28.086
279
28.365

Nível 2
33.506
279
33.785

Nível 3

-

5.020
5.020

Em 2019
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
Propriedades para investimentos

Nível 1

Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo
Propriedades para investimentos

Nível 1

5.020
5.020

5.020
5.020

Em 2018
Controladora
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo

Nível 1

Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumento financeiro derivativo
Propriedades para investimentos

Nível 1

4.992

4.992
4.992

A Administração entende que os resultados obtidos com estas operações
(inclusive instrumentos derivativos) atendem à estratégia de
gerenciamento de risco adotada pela Companhia.
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26. Imposto de Renda e Contribuição Social
a)

Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social
Controladora
2020

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

Tributos Correntes

(4.391)

Contribuiçao social

-

-

(2.817)

(11.916)

(2.753)

Imposto de renda

-

-

(7.464)

(29.315)

(59)

(7.464)

-

-

(10.281)

(41.231)

(2.812)

(11.855)

Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Tributos Diferidos
Contribuiçao social

14.708

(14.235)

(5.559)

14.368

(10.303)

(17.200)

Imposto de renda

40.854

(5.124)

(15.440)

39.910

(3.708)

(6.192)

55.562

(19.359)

(20.999)

54.278

(14.011)

(23.392)

Estes créditos fiscais se referem ao Imposto de Renda e a Contribuição
Social diferidos, calculados sobre as adições/exclusões temporárias que
foram adicionadas/excluídas na apuração do lucro real e na base de
cálculo da contribuição social do exercício corrente e anteriores, além dos
valores sobre prejuízos fiscais, os quais a Companhia espera realizar nos
próximos dois anos.
A seguir está apresentada a conciliação dos tributos diferidos no balanço
patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Controladora
IRPJ
CSLL
54.836
19.741

Descrição
Saldo final em 31 de dezembro de 2019

Tributos diferidos sobre prejuizo fiscal/base de cálculo
negativa de CSLL
Tributos diferidos sobre adições/exclusões temporárias
Saldo final em 31 de dezembro de 2020

Consolidado
IRPJ
CSLL
58.037
20.893

10.658
30.196

3.837
10.871

9.283
30.590

3.342
11.063

95.690

34.449

97.910

35.298

A realização do “Tributo diferido ativo” está pautada em projeções de
lucros tributários futuros, cujas projeções levaram em consideração as
premissas de expectativa de resultado e histórico de rentabilidade do
negócio nos próximos anos, tendo em vista o panorama econômico
esperado pela Companhia durante a definição da sua estratégia de
negócio.
A expectativa de realização do “Ativo Fiscal Diferido”, fundamentada em
estudo técnico de viabilidade conforme NBC TG 32, está definida da
seguinte forma:
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Consolidado
2020

Exercício

2019

2018

2019

-

-

18.700

2020

-

26.730

8.200

2021

3.069

11.721

9.500

2022

36.744

13.580

10.600

2023

60.514

15.152

8.218

2024

32.881

11.747

9.701

133.208

78.930

64.919
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c)

Imposto de Renda e da Contribuição Social diferidos no resultado
Os valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) diferidos são provenientes de
diferenças temporárias e Prejuízos fiscais sua maioria na controladora:
A Administração, com base em suas projeções de lucros tributáveis
futuros, estima que os créditos tributários registrados serão realizados
entre 2021 e 2025.
Controladora
2020

Consolidado

2019

2018

2020

2019

2018

Originada de provisões indedutíveis

41.068

(4.193)

20.331

39.784

(6.951)

25.540

Prejuízo fiscais

14.494

23.552

(2.246)

14.494

20.962

(4.948)

-

-

2.914

-

-

2.800

55.562

19.359

20.999

54.278

14.011

23.392

Outras diferenças temporárias dedutiveis

27. Cobertura de seguros
A Companhia adota 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.
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo
de uma auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram
analisadas pelos nossos auditores independentes.
A seguir as coberturas declaradas:
Riscos declarados

2020

2019

2018

Danos materiais

588.564

489.531

432.000

Luc ros c essantes

506.000

100.000

108.000

3.000

-

-

260.000

22.720

20.000

Responsabilidade c ivil
Roubos e risc os diversos

a)

Riscos de créditos
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia possuía seguro
para cobertura para perda de créditos de clientes com cláusulas préestabelecidas visando diminuir quaisquer prejuízos por conta dessas
perdas. Aproximadamente 60% do contas a receber da Companha está
segurado e as condições gerais da apólice foram consideradas pela
Companhia como suficientes para a cobertura destes riscos.
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28. Partes relacionadas
A tabela a seguir mostra as operações e saldos na controladora com partes
relacionadas:
Valores a receber

2020
Clientes
Giga S.A

Total

Fornecedores

Outras contas

111.178

111.373

43.640

-

-

71.759

71.759

-

-

-

4.204

16

4.220

13.326

170

13.496

43.640

-

925

925

-

-

-

4.399

183.878

188.277

56.966

170

57.136

Lojas M ultilaser Ltda

Valores a receber

2019
Clientes
Giga S.A

Total

195

Componentes Ltda
Proinox Ltda

Valores a pagar

Outras contas

Valores a pagar

Outras contas

Total

Fornecedores

Outras contas

Total

25.703

7

25.710

1.381

-

1.381

-

-

-

51.816

-

51.816
270

Componentes Ltda
Proinox Ltda

-

-

-

270

-

585

632

1.217

-

-

-

26.288

639

26.927

53.467

-

53.467

Lojas Multilaser Ltda

Valores a receber

2018
Clientes

Valores a pagar

Outras contas

Total

Fornecedores

Outras contas

Total

Giga S.A

190

191

381

78

-

78

Componentes Ltda

799

-

799

-

18.774

18.774

-

Proinox Ltda

-

-

-

-

-

Lojas Multilaser Ltda

-

-

-

-

-

-

989

191

1.180

78

18.774

18.852

Receita
2020

Custos/ Despesas

2019

2018

2020

2019

2018

Giga S.A

40.073

30.972

304

32.576

26.215

258

Componentes Ltda

34.495

56.367

79.835

34.532

55.856

93.519

-

-

-

-

-

-

4.690

-

-

2.495

-

-

-

-

-

3.369

-

-

87.339

80.139

72.972

82.071

93.777

Proinox Ltda
Lojas M ultilaser Ltda
Transação com sócios (Nota 19.2(c.3))

79.258

Como a Companhia consolida estas controladas e, desta forma, todos estes
saldos foram eliminados no processo de consolidação.
Os saldos com partes relacionadas se referem as transações com condições
específicas pactuadas entre as partes. Tanto os valores a pagar, como valores
a receber, não sofrem atualização monetária. Os saldos com empresas ligadas
nas contas a receber e nas contas a pagar, representam os valores que a
Companhia tem a receber pela venda de produtos.
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A Companhia presta garantia referente aos financiamentos e empréstimos,
concedidos para as instituições financeiras, sendo carta fiança e bens do ativo
imobilizado. Em 31 de dezembro de 2020, não havia avais e garantias
concedidos para partes relacionadas.
A despesa de R$3.369 se refere a transferência de ações não onerosas aos sócios
(nota n°19.2(c.3)).
29. Remuneração diretores e executivos
A remuneração do pessoal-chave da administração corresponde a benefícios de
curto prazo foi de R$ 23.179 (R$ 2.752 em 2019, R$ 2.852 em 2018). Deste
montante, R$8.634 corresponde a remuneração com entrega de ações a um dos
diretores da Companhia ao longo do exercício de 2020. Conforme mencionado
na nota explicativa n°3.1.2, as ações entregues como parte da remuneração do
referido diretor foram mensuradas a valor justo, conforme previsto no CPC
10/IFRS 2, cuja mensuração das ações foi realizada com base em laudo de
avaliação econômico-financeiro da Companhia, elaborado por consultores
externos, cujo valor apurado por ação foi de R$17,71.
Não houve remuneração para o conselho de Administração.
A Companhia, quando proposto, remunera seus acionistas sob a forma de
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio com base nos limites definidos
em lei e no estatuto da Companhia. A Companhia distribui dividendos no
montante de R$ 40.919 e irá pagar juros sobre capital próprio no montante de
R$ 25.270 aos seus acionistas, conforme mencionado na Nota explicativa
19.2(d).
29.1 Acionistas controladores
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 15.1, Garantias e restrições
contratuais, os acionistas da Companhia concederam aval para
determinados empréstimos e financiamentos da Companhia, sem qualquer
custo à Companhia.
30. Informações por segmento
A Companhia gerencia o desempenho operacional dos seus negócios baseada
em informações por segmento. As informações por segmentos do negócio são
utilizadas pela Administração para tomar decisões sobre como alocar recursos,
tomando como base o lucro bruto de cada segmento operacional. As atividades
e resultados do negócio são acompanhados pelos principais gestores de cada
negócio e reportadas ao principal gestor das operações, para tomar decisões
sobre a melhor forma de alocação dos recursos em cada segmento.
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Os principais segmentos operacionais da Companhia são:
Mobile Devices;
Segmento formado por dispositivos eletrônicos de fácil transporte e
manuseio, composto basicamente por smartphones, notebooks e tablets
direcionados às grandes redes de varejo e clientes corporativos.
Office & IT supplies;
Segmento composto de periféricos de informática, materiais de escritório
e equipamentos de internet e de segurança, preponderantemente
comercializados no pequeno varejo e junto a fornecedores de serviços de
internet e instaladores.
Home products;
Segmento formado por Eletroportáteis, produtos da linha Áudio e Vídeo e
produtos de Health Care, amplamente comercializados nas grandes lojas
de varejo e em redes de drogaria.
Kids & Sports.
Composto de Puericultura leve e pesada, equipamentos de ginástica,
brinquedos e produtos para Pets, normalmente comercializados no varejo
especializado.
A Companhia realiza operações preponderantemente no Brasil, menos de
1% das suas vendas são exportação e não existem clientes que representem
mais de 10% da receita de cada segmento.
Consolidado
2020
Receita operacional líquida
Lucro bruto

Mobile Devices

Office & IT
supplies

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

1.095.588

1.175.837

620.920

184.771

3.077.116

331.596

445.251

225.654

108.162

1.110.663

Consolidado

2019

Mobile Devices

Office & IT
supplies

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Receita operacional líquida

675.074

823.235

254.241

156.822

1.909.372

Lucro bruto

144.492

311.403

83.445

79.089

618.429

2018

Mobile Devices

Consolidado
Office & IT
supplies

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Receita operacional líquida

723.564

908.176

167.754

115.211

1.914.705

Lucro bruto

247.090

305.899

57.205

58.463

668.657
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A seguir as informações dos ativos e passivos que são analisadas pelos principais
gestores de cada negócio e reportadas ao principal gestor das operações, para
tomar decisões.

2020
Ativos
Passivos

2019

Consolidado
Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

1.062.838

799.976

413.117

103.927

2.379.858

907.135

666.193

264.186

59.819

1.897.334

Mobile Devices

Consolidado
Office & IT
supplies

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Ativos

258.866

262.216

98.682

53.834

673.598

Passivos

131.948

140.100

42.355

13.389

327.792

2018

Consolidado
Office & IT
supplies

Mobile Devices

Home eletric
products

Kids & Sports

Total

Ativos

354.173

307.960

137.668

63.494

863.295

Passivos

180.526

173.654

56.163

19.707

430.050

31. Informações adicionais às demonstrações dos fluxos de caixa
O quadro a seguir demonstra as alterações dos passivos provenientes das
atividades de financiamento, decorrentes dos fluxos de caixa e de não caixa,
conforme determina a NBC TG 03/R3 (Deliberação CVM 641/10) – Demonstração
dos Fluxos de Caixa.
Controladora

Descrição

Saldo em 2019

Dividendos e juros sobre o capital próprio

Empréstimos e financiamentos
Capital social

Efeito líquido no fluxo de
caixa nas atividades de
financiamento

Movimento não Caixa

Saldo em 2020

494

67.942

(44.832)

175.501

45.825

484.419

705.745

439.587

1.486.388

757.039

-

933.034

113.767

23.604
757.039

Controladora

Descrição
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Empréstimos e financiamentos
Capital social

Saldo em 2018

Efeito líquido no fluxo de
caixa nas atividades de
financiamento

Movimento não Caixa

Saldo em 2019

33.840

27.526

(60.872)

494

173.880

6.911

(5.290)

175.501

757.039

-

964.759

34.437

337
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Controladora

Descrição

Saldo em 2017

Movimento não Caixa

Efeito líquido no fluxo de
caixa nas atividades de
financiamento

Alteração no valor justo

Saldo em 2018

Dividendos e juros sobre o capital próprio

10.966

79.874

(57.000)

-

33.840

Empréstimos e financiamentos

62.406

94.720

12.328

4.426

173.880

Capital social

216.075

540.964

-

-

757.039

289.447

715.558

(44.672)

4.426

964.759

Não houve movimentação nas atividades de financiamento nas controladas e,
portanto, não há divulgação para o consolidado.
32. Eventos subsequentes
Aprovação do Plano de Ações Restritas
Em 11 de Maio de 2021, com o objetivo de atrair, motivar e reter os diretores
estatutários da Companhia, bem como alinhar os seus interesses aos interesses
da Companhia e seus acionistas, foi aprovado, em Assembleia Geral
Extraordinária um Plano Especial de Ações Restritas (“Plano”). O Plano será
lastreado e limitado à quantidade de ações atualmente mantidas em tesouraria
(vide nota explicativa 19.c) e o Conselho de Administração indicará a seu
exclusivo critério, dentre os diretores estatutários da Companhia, aqueles aos
quais serão oferecidas ações restritas.
Desdobramento de ações ordinárias e aumento do limite do capital
autorizado
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021, foi
aprovado o desdobramento de ações da Companhia na razão de 1 (uma) para 3
(três) ações, passando o capital social da Companhia de 216.075.329 (duzentas
e dezesseis milhões, setenta e cinco mil, trezentas e vinte e nove) ações
ordinárias a ser dividido em 648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões,
duzentas e vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Adicionalmente, o capital autorizado da Companhia teve seu limite alterado
para 1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete milhões, vinte e cinco mil,
novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
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MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas
Em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias
Em 14 de Maio de 2021, a Companhia submeteu à Comissão de Valores
mobiliários – CVM, seu Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição
Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, combinado com Pedido
de Aprovação das Atividades de Estabilização do Preço das Ações e Pedidos de
Dispensa de Requisitos:
“Pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), compreendendo a distribuição (“Oferta”), a ser realizada na
República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não
organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior, cumulado com os
pedidos de Aprovação das Atividades de Estabilização do Preço das Ações e
Pedidos de Dispensa de Requisitos constantes do pedido de registro ("Pedido de
Registro")”.
Aquisição da Empresa EXPET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TAPETES LTDA
Em 08 de Junho de 2021, a Companhia efetuou a aquisição da empresa Expet
Industria e Comercio de Tapetes Ltda, sociedade limitada, com sede na
Cidade de São, Paulo, Estado de São Paulo, pelo montante de R$ 8.600 mil. A
Expet tem como atividade preponderante, a fabricação e comercialização de
tapetes higiênicos descartáveis para pets. A Companhia deseja com essa
aquisição ampliar e expandir a sua linha própria de produtos pet, bem como
ampliar o alcance dessa linha de produtos.
Como essa aquisição não é relevante em relação a posição patrimonial
consolidada da Companhia e, portanto, não atinge os indicadores previstos no
item 7 do OCPC 06, a Companhia entende que não há necessidade de
apresentação de Informações Financeiras Pro Forma no contesto do IPO.
Distribuição de dividendos
Em 21 de junho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
aprovaram e declararam a distribuição de dividendos no montante de R$108.235
mil debitados a conta reserva de lucros a distribuir, podendo ser pagos até 31
de dezembro de 2021.
Em 12 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas
retificaram o valor da distribuição de dividendos aprovada em 21 de junho de
2021, para o montante de R$ 101.722.
*
339

*

*
95

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos
Auditores Independentes
Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados,
Diretores da MULTILASER INDUSTRIAL S.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811,
15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
59.717.553/0001Companhia
(i)
reviram, discutiram e concordam com as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020; e
(ii)
reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos
auditores independentes sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas
da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

São Paulo, 14 de julho de 2021.

30002431v1 - 12262002.424477
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ANEXO H – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
CVM 480
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54.276.936/0001-79
01/01/2018
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018; e
(iii) revisão das informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas referentes aos períodos findos em 31 de março
de 2021 e 2020, 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).
No último exercício social, foram pagos aos auditores independentes como remuneração pelos serviços prestados
R$334.140,00 referente à auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Não houve substituição dos auditores independentes.
Não houve substituição dos auditores independentes.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Luiz Gustavo Pereira dos Santos

01/01/2018

316.826.888-79

PÁGINA: 5 de 365

Rua Major Quedinho, nº 90, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030, e-mail:
gustavo.pereira@bdo.com.br

Endereço

BDO RCS Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

1032-4

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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2.3 - Outras Informações Relevantes
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213.075.689
8,118186
0,908708
0,91

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

193.624.000,00

Resultado Líquido

1.402.533.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
474.284.000,00

5.456.098.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

1.729.788.000,00

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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2,11

2,105279

7,221258

211.042.023

444.302.000,00

1.110.663.000,00

3.077.116.000,00

4.687.365.000,00

1.523.989.000,00

Exercício social (31/12/2020)

1,07

1,070798

5,322118

216.075.329

231.373.000,00

618.429.000,00

1.909.372.000,00

1.923.440.000,00

1.149.978.000,00

Exercício social (31/12/2019)

PÁGINA: 7 de 365

1,08

1,084538

4,378706

216.075.329

234.342.000,00

668.657.000,00

1.914.705.000,00

1.819.522.000,00

946.130.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2 - Medições não contábeis
(a)

informar o valor das medições não contábeis

A Companhia divulgou nos últimos três exercícios sociais e no período de três meses findo em 31
de março de 2021 as seguintes medições não contábeis:
Período de três
meses findo em
(valores em R$ milhares, exceto
os percentuais)
EBITDA
Margem EBITDA
Dívida Líquida
ROIC

31/03/2021
235.704
16,8%
755.691
31,1%

Exercício social encerrado em
31/12/2020
548.483
17,8%
253.293
35,8%

31/12/2019
237.233
12,4%
79.505
20,0%

31/12/2018
244.742
12,8%
140.374
26,3%

EBITDA e Margem EBITDA
O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) sigla em inglês para
denominar LAJIDA (Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações) é uma medição
não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 527, de 4 de outubro de 2012 (“Instrução CVM 527”), conciliada com suas
demonstrações financeiras, e consiste no lucro líquido do exercício ou do período, acrescido
resultado financeiro líquido, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, depreciação
e amortização. A Margem EBITDA é calculada pelo EBITDA dividido pela receita líquida de vendas.
O EBITDA e a Margem EBITDA não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas
Contábeis Adotadas no Brasil, nem pelas Normas Internacionais de Relatório Financeiro –
International Financial Reporting Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting
Standard Board (“IASB”), não representam o fluxo de caixa para os exercícios apresentados, não
devem ser considerados como substitutos para o lucro líquido, como indicadores do desempenho
operacional ou como substitutos do fluxo de caixa como indicador de liquidez da Companhia, nem
como base para distribuição de dividendos. Não possuem um significado padrão e podem não ser
comparáveis a medidas com títulos semelhantes fornecidos por outras companhias.
Embora o EBITDA possua um significado padrão, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Instrução CVM
527, a Companhia não pode garantir que outras sociedades, inclusive companhias fechadas,
adotarão esse significado padrão. Nesse sentido, caso o significado padrão instituído pela Instrução
CVM 527 não seja adotado por outras sociedades, o EBITDA divulgado pela Companhia pode não
ser comparável ao EBITDA divulgado por outras sociedades.
Dívida Líquida
A Dívida Líquida é uma medição não contábil elaborada pela Companhia e é definida como saldo de
empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), menos caixa e equivalente de caixa.
A Dívida Líquida não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil e nem pelas IFRS emitidas pelo IASB e não deve ser considerada como substituta para o fluxo
de caixa e não possui um significado padrão, podendo não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidas por outras companhias.
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ROIC
O Retorno sobre o Capital Investido, também conhecido como ROIC (Return on Invested Capital ou
Retorno sobre o Capital Investido) é uma medida não contábil que é obtida pela divisão do resultado
antes do resultado financeiro acrescido do imposto de renda e contribuição social (NOPAT) pelo
capital investido médio dos últimos doze meses. É uma medida de rentabilidade sobre o capital
alocado, utilizado pela Companhia. O capital investido por sua vez, é a somatória do patrimônio
líquido e dívida líquida. A dívida líquida é obtida pela soma de contas de empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazos e a dedução da conta de caixa e equivalentes de caixa.
O ROIC não é uma medida contábil reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e nem
pelas IFRS emitidas pelo IASB e não possui um significado padrão, podendo não ser comparável a
medidas com títulos semelhantes fornecidas por outras sociedades.
(b)
conciliação entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras
auditadas
EBITDA e Margem EBITDA

Período de três meses findo em
(valores
em
R$
milhares, exceto os
percentuais)
Resultado líquido do
exercício

31/03/2021

31/03/2020

Exercício social encerrado em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

193.624

(7.606)

444.302

231.373

234.342

(+) IRPJ/CSSL corrente
e diferido

43.455

8.454

(13.047)

(11.199)

(11.537)

(+) Resultado
financeiro, líquido

(8.743)

49.747

93.587

393

12.500

(+) Depreciação e
amortização

7.368

4.991

23.641

16.666

9.437

235.704

55.586

548.483

237.233

244.742

1.402.533

478.740

3.077.116

1.909.372

1.914.705

16,8%

11,6%

17,8%

12,4%

12,8%

EBITDA
Receita operacional
líquida
Margem EBITDA

Dívida Líquida
Período de três
meses findo em
(valores
em
R$
milhares, exceto os
percentuais)

31/03/2021

Exercício social encerrado em

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Empréstimos e
Financiamentos Circulante

402.573

232.282

106.546

108.864

Empréstimos e
Financiamentos – Não
Circulante

855.121

473.464

70.886

65.016

Caixa e Equivalentes
de Caixa

502.003

452.453

97.927

33.506

Dívida Líquida

755.691

253.293

79.505

140.374
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ROIC
Período de três
meses findo em (1)
(valores em R$
milhares, exceto os
percentuais)

31/03/2021

Exercício social encerrado em

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Resultado antes do
resultado financeiro
(a) (2)

702.582

524.842

220.568

235.306

Imposto de renda e
contribuição social
(correntes + diferidos)
(b) (3)

-38.861

13.047

11.199

11.537

NOPAT (c=a+b)

663.721

537.889

231.767

246.843

Capital investido final do período
(d=e+f)

2.485.543

1.777.348

1.229.483

1.086.504

Patrimônio líquido final do período (e)

1.729.852

1.524.055

1.149.978

946.130

Dívida líquida - final
do período (f=g+h-i)

755.691

253.293

79.505

140.374

Empréstimos e
financiamentos de
curto prazo (g)

402.573

232.282

106.546

108.864

Empréstimos e
financiamentos de
longo prazo (h)

855.121

473.464

70.886

65.016

Caixa e equivalentes
de caixa (i)

502.003

452.453

97.927

33.506

Capital investido início do período
(j=k+l)

1.777.348

1.229.483

1.086.504

789.178

Patrimônio líquido início do período (k)

1.524.055

1.149.978

946.130

859.939

Dívida líquida - início
do período (l=m+n-o)

253.293

79.505

140.374

-70.761

Empréstimos e
financiamentos de
curto prazo (m)

232.282

106.546

108.864

15.316

Empréstimos e
financiamentos de
longo prazo (n)

473.464

70.886

65.016

47.090
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Período de três
meses findo em (1)
(valores em R$
milhares, exceto os
percentuais)

31/03/2021

Caixa e equivalentes
de caixa (o)

Capital investido
médio (p=(d+j)/2)

ROIC (c/p)
(1)
(2)
(3)

Exercício social encerrado em

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

452.453

97.927

33.506

133.167

2.131.446

1.503.416

1.157.994

937.841

31,1%

35,8%

20,0%

26,3%

Saldos divulgados considerando os últimos doze meses (“LTM”).
O Resultado antes do resultado financeiro, descrito na coluna 31/3/2021 foi calculado adicionando o Resultado antes do resultado
financeiro do trimestre findo em 31/03/2021 (R$ 228.335 mil) ao Resultado antes do resultado financeiro do exercício de 2020 (R$
524.842 mil) e subtraindo o Resultado antes do resultado financeiro do trimestre findo em 31/03/2020 (R$ 50.595 mil).
O Imposto de renda e contribuição social, descrito na coluna 31/3/2021 foi calculado adicionando o Imposto de renda e contribuição
social do trimestre findo em 31/03/2021 (R$ 43.455 mil) ao Imposto de renda e contribuição social do exercício de 2020 (R$ 13.047
mil) e subtraindo o imposto de renda e contribuição social do trimestre findo em 31/03/2020 (R$ 8.454 mil).

(c)
explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações
EBITDA e Margem EBITDA
A Companhia entende que o EBITDA é a medida mais apropriada para a correta compreensão da
sua condição financeira e do resultado de suas operações, pois apresenta o verdadeiro lucro contábil
a partir das atividades genuinamente ligadas ao seu objeto social, sendo utilizados internamente
como medidas para avaliar produtividade e eficiência e demonstrando-se útil para avaliar o
desempenho econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia acredita que o EBITDA
e a Margem EBITDA oferecem aos investidores uma melhor compreensão da sua capacidade de
cumprir com suas obrigações e sua capacidade de obter novos financiamentos para investimentos
e capital de giro.
Dívida Líquida
A Companhia entende que a Dívida Líquida, indicador não contábil utilizado pela administração, é
útil na avaliação do grau de endividamento em relação à sua posição de caixa.
ROIC
A Companhia apresenta o ROIC (Return on Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido)
como medida de retorno sobre o capital investido da Companhia, ou seja, considera o capital
empregado para as atividades da Companhia.
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3.3 - Eventos subsequentes às últimas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Seguem descritos abaixo os eventos subsequentes que constaram das informações
financeiras da Companhia referentes ao período de três meses findo em 31 de março
de 2021, conforme emitida em 11 de maio de 2021 e reemitida em 24 de junho de 2021
e em 12 de julho de 2021:
Desdobramento de ações ordinárias e aumento do limite do capital autorizado
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021, foi aprovado o
desdobramento de ações da Companhia na razão de 1 (uma) para 3 (três) ações,
passando o capital social da Companhia de 216.075.329 (duzentas e dezesseis milhões,
setenta e cinco mil, trezentas e vinte e nove) ações ordinárias a ser dividido em
648.225.987 (seiscentas e quarenta e oito milhões, duzentas e vinte e cinco mil,
novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias. Adicionalmente, o capital autorizado da
Companhia teve seu limite alterado para 1.067.025.987 (um bilhão, sessenta e sete
milhões, vinte e cinco mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias.
Aprovação do Plano Especial de Ações Restritas
A Companhia aprovou, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de
2021, um Plano Especial de Ações Restritas (“Plano”). O Plano será lastreado e limitado
às 8.997.377 ações atualmente mantidas em tesouraria e o Conselho de Administração
indicará a seu exclusivo critério, dentre os diretores estatutários da Companhia, aqueles
aos quais serão oferecidas ações restritas.
Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias
Em 14 de Maio de 2021, a Companhia submeteu à Comissão de Valores mobiliários –
CVM, seu Pedido de Registro de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações
Ordinárias de Emissão da Companhia, combinado com Pedido de Aprovação das
Atividades de Estabilização do Preço das Ações e Pedidos de Dispensa de Requisitos:
“Pedido de registro da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a
distribuição (“Oferta”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em
mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior,
cumulado com os pedidos de Aprovação das Atividades de Estabilização do Preço das
Ações e Pedidos de Dispensa de Requisitos constantes do pedido de registro ("Pedido
de Registro")”.
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Aquisição da Empresa EXPET Indústria e Comércio de Tapetes Ltda.
Em 08 de Junho de 2021, a Companhia realizou a aquisição da empresa Expet Industria
e Comercio de Tapetes Ltda. (“Expet”), com sede na Cidade de São, Paulo, Estado de
São Paulo, pelo montante de R$ 8.600 mil. A Expet tem como atividade preponderante,
a fabricação e comercialização de tapetes higiênicos descartáveis para animais de
estimação (pets). A Companhia pretende com essa aquisição ampliar e expandir a sua
linha própria de produtos pets, bem como ampliar o alcance dessa linha de produtos.
Distribuição de dividendos
Em 21 de junho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas aprovaram
e declararam a distribuição de dividendos no montante de R$108.235 mil debitados a
conta reserva de lucros a distribuir, podendo ser pagos até 31 de dezembro de 2021.
Em 12 de julho de 2021, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas retificaram
o valor da distribuição de dividendos aprovada em 21 de junho de 2021, para o montante
de R$ 101.722 mil.
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0,00

3.790.551,17

01/10/2020

6.571.000,00

5.783.898,52

26.204.424,92

20/08/2019

03/06/2019

1.065.000,00

6.435.000,00

Montante

Ordinária

18.071.268,29

3.189.047,35

25/08/2020

22/08/2019

20/08/2019

Pagamento dividendo

Versão : 1
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20/08/2019

22/03/2019

03/12/2018

28/06/2019

13/04/2018

Pagamento dividendo

31/05/2019

954.767,87

46.059.323,44

4,900000

98,000000

47.014.091,30

Exercício social 31/12/2018

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio
21.479.789,99

371.193,74

Ordinária

Ordinária

122.368,35

4.748.086,07

Montante

1.023.998,21

0,00

13/08/2020

Pagamento dividendo

17/04/2020

21.829.808,72

27.525.962,01

2,400000

55,800000

49.356.208,64

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

1.752.950,17

17.325.189,71

Montante

29/04/2021

108.235.358,15

44.348.481,04

2,900000

25,300000

175.295.017,45

Exercício social 31/12/2020

Ordinária

Ordinária

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

Dividendo distribuído total

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.726.246.000,00

3.163.309.000,00

Exercício Social

31/03/2021

31/12/2020

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice
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2,07558717

2,15408370
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endividamento
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Garantia Real

Quirografárias

Financiamento

Financiamento

Outras garantias ou
privilégios

Quirografárias

Financiamento

Outras garantias ou
privilégios
232.282.000,00

232.282.000,00

Inferior a um ano

402.573.000,00

335.906.000,00

66.667.000,00

Inferior a um ano

As informações acima referem-se às demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

As informações acima referem-se às últimas informações contábeis da Companhia.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (31/03/2021)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

115.074.000,00

115.074.000,00

0,00

470.970.000,00

470.970.000,00

2.493.000,00

2.493.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

703.436.000,00

570.103.000,00

133.333.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

36.611.000,00

36.611.000,00

0,00

Superior a cinco anos
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705.745.000,00

705.745.000,00

Total

1.257.694.000,00

1.057.694.000,00

200.000.000,00

Total
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3.9 - Outras informações relevantes
Não há outras informações relevantes.

PÁGINA: 19 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

'HVFULo}HVGRVIDWRUHVGHULVFR

2LQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHQYROYHDH[SRVLomR
D GHWHUPLQDGRV ULVFRV $QWHV GH WRPDU TXDOTXHU GHFLVmR GH LQYHVWLPHQWR UHIHUHQWH D
TXDOTXHUYDORUPRELOLiULRGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVGHYHP
DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDRVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[RHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV GD &RPSDQKLD $V DWLYLGDGHV D
UHSXWDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVRIOX[RGHFDL[DDOLTXLGH]
DSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRDVPDUJHQVDVSHUVSHFWLYDVRVVHWRUGHDWXDomRRVYDORU
GH PHUFDGR GH VHXV YDORUHV PRELOLiULRV HRX VHXV QHJyFLRV IXWXURV SRGHUmR VHU
DIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVDVHJXLUEHP
FRPRHPGHFRUUrQFLDGDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRVGH5HIHUrQFLDQDV
VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV H UHVSHFWLYDV QRWDV
H[SOLFDWLYDVHQWUHRXWURV2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD SRGHUi GLPLQXLU HP UD]mR GH TXDOTXHU GHVVHV HRX GH RXWURV IDWRUHV GH
ULVFRKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVSRGHUmRSHUGHUSDUWHRXDWRWDOLGDGH
GHVHXLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD
&RPSDQKLD FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH GH PDQHLUD
DGYHUVD$OpPGLVVRULVFRVDGLFLRQDLVQmRFRQKHFLGRVDWXDOPHQWHSHOD&RPSDQKLDRX
TXH QmR IRUDP FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
WDPEpPSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHGHIRUPDUHOHYDQWHD&RPSDQKLD

3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGH
PDQHLUDGLYHUVDRXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFR
LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX
³HIHLWR QHJDWLYR´ VREUH &RPSDQKLD RX H[SUHVV}HV VLPLODUHV VLJQLILFDP TXH WDO ULVFR
LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV VHXV
QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH]
UHSXWDomR HRX QHJyFLRV IXWXURV EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GHVXD
HPLVVmR([SUHVV}HVVLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´GHYHPVHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR

1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³5LVFRVGH
0HUFDGR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVH
DSOLFDU D RXWURV LWHQV GHVWH LWHP ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ H GR LWHP ³ 5LVFRV GH
0HUFDGR´

$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRUHIHUHQWHDTXDOTXHUYDORUPRELOLiULR
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHVGHYHPDQDOLVDUFXLGDGRVDPHQWH
WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVULVFRVPHQFLRQDGRV
DVHJXLUHDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHUHVSHFWLYDV
QRWDVH[SOLFDWLYDV
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2V WHUPRV VXD V  VHX V  RX &RPSDQKLD TXDQGR XWLOL]DGRV QHVWD VHomR GR
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD UHIHUHPVH RX VLJQLILFDP FRQIRUPH R FDVR j ³0XOWLODVHU
,QGXVWULDO6$´HVXDVFRQWURODGDVHPFRQMXQWRH[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGH
IRUPDGLIHUHQWH

D
5LVFRV5HODFLRQDGRVj&RPSDQKLD

A extensão da pandemia de COVID-19, a percepção de seus efeitos e a forma como
a pandemia afetará os negócios da Companhia dependem de eventos futuros, que
são incertos e imprevisíveis, assim como seus possíveis desdobramentos e
consequências, e podem afetar material e adversamente seus negócios, condição
financeira, resultados de operações e fluxos de caixa e, finalmente, sua
capacidade de continuar a operar seus negócios.

+LVWRULFDPHQWH DOJXPDV HSLGHPLDV H VXUWRV UHJLRQDLV RX JOREDLV FRPR DTXHOHV
SURYRFDGRVSHOR]LNDYtUXVSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGD
FRPR JULSH DYLiULD  SHOD IHEUH DIWRVD SHOR YtUXV +1 LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH
FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  SHOD VtQGURPH UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR 0(56  H
SHOD VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP GHWHUPLQDGRV VHWRUHV GD
HFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoRGHD
2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH ³206´  GHFODURX D SDQGHPLD GH &29,' GRHQoD
FDXVDGDSRUXPQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDWDOGHFODUDomRVLJQLILFRXR
UHFRQKHFLPHQWR SHOD 206 GH TXH GHVGH HQWmR R YtUXV VH GLVVHPLQRX SRU GLYHUVRV
FRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmRVXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV

$ SDQGHPLD GH &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV PXQGLDLV FRP R REMHWLYR GH SURWHJHU D SRSXODomR UHVXOWDQGR HP
UHVWULo}HVQRIOX[RGHSHVVRDV LQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdownHOLPLWDo}HVDYLDJHQV
H j XWLOL]DomR GH WUDQVSRUWHV S~EOLFRV  H QR IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH
WUDEDOKR 1R %UDVLO HVWDGRV H PXQLFtSLRV DGRWDUDP DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOR
0LQLVWpULRGD6D~GHSDUDFRQWURODUDSURSDJDomRGDGRHQoDFRPRLVRODPHQWRVRFLDOH
FRQVHTXHQWH UHVWULomR j FLUFXODomR 4XDOTXHU VXUWR GH XPD GRHQoD TXH DIHWH R
FRPSRUWDPHQWR GDV SHVVRDV RX TXH GHPDQGH SROtWLFDV S~EOLFDV GH UHVWULomR j
FLUFXODomRGHSHVVRDVHRXGHFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQRVVHXV
QHJyFLRVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

$ SDQGHPLD SRGH WDPEpP HP DQiOLVH H[WHQVLYD FDXVDU SHUWXUEDo}HV PDWHULDLV HP
VHXV QHJyFLRV H RSHUDo}HV QR IXWXUR FRPR UHVXOWDGR GH SRU H[HPSOR TXDUHQWHQDV
DEVHQWHtVPRGRWUDEDOKDGRUFRPRUHVXOWDGRGHGRHQoDRXRXWURVIDWRUHVFRPRPHGLGDV
GHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDORXRXWUDVUHVWULo}HV6HXPDSRUFHQWDJHPVLJQLILFDWLYDGHVXD
IRUoDGHWUDEDOKRQmRSXGHUWUDEDOKDULQFOXVLYHSRUPRWLYRGHGRHQoDDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGDV 8P SHUtRGR SURORQJDGR GH WUDEDOKR
UHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDUVHXVULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRPDVQmROLPLWDGRD
ULVFRVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDRTXHSRGHSUHMXGLFDUDVXDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDU
HRSHUDUVHXVQHJyFLRVDOpPGRDXPHQWRGHURWDWLYLGDGH turnover HDIDVWDPHQWRGH
FRODERUDGRUHVHPFRQVHTXrQFLDGHLPSDFWRVjVD~GHPHQWDO(QWUHRXWURVSDtVHVR
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%UDVLOWHPHQIUHQWDGRRVXUJLPHQWRGHQRYDVFHSDVGR6DUV&RYTXHWHPRFDVLRQDGR
RDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRQ~PHURGHPRUWRVHGHLQIHFWDGRVIDWRTXHSRGHSURORQJDU
DSDQGHPLDHDVPHGLGDVUHVWULWLYDVSDUDFRQWrODQR%UDVLOHQRPXQGR$VQRYDVFHSDV
GR YtUXV H R DXPHQWR QR Q~PHUR GH FDVRV SRGHP FDXVDU HIHLWRV DGYHUVRV SDUD D
&RPSDQKLDWDLVFRPRUHGXomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDHUHVWULomRGHPRELOLGDGHTXH
SRGHULDP LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH R SRWHQFLDO GH FRQVXPR GD SRSXODomR H D
QHFHVVLGDGHGHUHGXomRGDDWLYLGDGHSURGXWLYDUHVSHFWLYDPHQWH

2DOFDQFHWRWDOGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGH&29,'VREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHSHQGHGRVGHVGREUDPHQWRVIXWXURVLQFOXVLYHDGXUDomRH
DGLVVHPLQDomRGDSDQGHPLDTXHVmRLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLO
GHVHXLPSDFWRVREUHRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomR
KRMH GHVFRQKHFLGD VREUH D JUDYLGDGH GR YtUXV GH VXD GLVVHPLQDomR SDUD RXWUDV
UHJL}HV GDV Do}HV WRPDGDV SDUD FRQWrOD HQWUH RXWUDV 1R FRQWH[WR GD UHFHVVmR
HFRQ{PLFDQR%UDVLOFDXVDGDSHODSDQGHPLDGH&29,'D&RPSDQKLDWDPEpPSRGH
HQIUHQWDUGLILFXOGDGHVQDREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
RTXHSRGHFRPSURPHWHUHRXGLILFXOWDURFXPSULPHQWRGRVcovenantsILQDQFHLURVDRV
TXDLVHVWiVXMHLWDGHDFRUGRFRPVHXVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWR6HVHXVQHJyFLRV
QmRJHUDUHPIOX[RVGHFDL[DRSHUDFLRQDLVVXILFLHQWHVRXRXWURVUHFXUVRVQmRHVWLYHUHP
GLVSRQtYHLVSDUDD&RPSDQKLDSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVDWUDYpVGDVOLQKDVGHFUpGLWR
RXGHRXWUDVIRQWHVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFREULUVXDVGHVSHVDVFXPSULU
VXDVREULJDo}HVFRPWHUFHLURV LQFOXVLYHIRUQHFHGRUHV LQYHVWLUQRFUHVFLPHQWRGRVHX
QHJyFLR UHVSRQGHU DRV GHVDILRV FRPSHWLWLYRV RX DWHQGHU RXWUDV QHFHVVLGDGHV GH
OLTXLGH]HFDSLWDORTXHSRGHSUHMXGLFDUVHXVQHJyFLRV

1mR VH WHP FRQKHFLPHQWR GH HYHQWRV FRPSDUiYHLV TXH SRVVDP IRUQHFHU XPD
RULHQWDomRTXDQWRDRHIHLWRGDGLVVHPLQDomRGD&29,'HGHXPDSDQGHPLDJOREDO
HFRPRUHVXOWDGRRLPSDFWRILQDOGRVXUWRGD&29,'pLQFHUWR

3RUILPXPDUHFHVVmRHRXGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDQRWDGDPHQWHQR%UDVLOLQFOXLQGR
DXPHQWRGRGHVHPSUHJRSRGHUHVXOWDUHP L PHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPR
LL  UHFHLR GRV FRQVXPLGRUHV H LLL  DXPHQWR GR LQDGLPSOHPHQWR GRV FOLHQWHV H
IRUQHFHGRUHV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RXWURV VXUWRV UHJLRQDLV HRX JOREDLV QmR
DFRQWHFHUmR(FDVRDFRQWHoDPD&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]
GHLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVQHJyFLRVGHGLPHQVmRLJXDORXVXSHULRUDR
LPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGH&29,'

)UHQWH D HVWH FHQiULR DV RSHUDo}HV PXOWLFDQDLV GD &RPSDQKLD IRUDP LQLFLDOPHQWH
LPSDFWDGDV FDXVDQGR HIHLWRV DGYHUVRV GH UHGXomR GH YHQGDV GH ORMDV ItVLFDV H
FRQVHTXHQWHUHGXomRGDGLOXLomRGHGHVSHVDVIL[DVDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPIUHWH
GDVYHQGDVGRe-commerceHUHGXomRGDVPDUJHQVGHUHWRUQR

2 LPSDFWR GD SDQGHPLD GH &29,' WDPEpP SRGH SUHFLSLWDU RX DJUDYDU RV RXWURV
ULVFRV GLVFXWLGRV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV
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LPSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'QRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDYHUR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Caso a Companhia seja incapaz de introduzir no seu portfólio produtos
inovadores, tecnologicamente avançados e seguindo a tendência do mercado,
seu crescimento e esforços para manter a lucratividade poderão ser afetados
adversamente.
2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHXPSRUWIyOLRDPSORHGLYHUVLILFDGRGH
SURGXWRV GH PRGR TXH FDVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH SUHYHU LGHQWLILFDU H
LQWHUSUHWDU RV JRVWRV H SUHIHUrQFLDV GRV FRQVXPLGRUHV SDUD LQWURGX]LU SURGXWRV FRP
WHFQRORJLD H GHVLJQ DGHTXDGRV H TXH VLJDP D WHQGrQFLD PXQGLDO EHP FRPR TXH
DWHQGDPjVGHPDQGDVGHVHXVFOLHQWHVYDUHMLVWDVHFRQVXPLGRUHVILQDLVSRGHWHUVXD
OXFUDWLYLGDGHDIHWDGDDGYHUVDPHQWH

$LQGDFDVRVHXVIRUQHFHGRUHVQmRWHQKDPGLVSRQLELOLGDGHVXILFLHQWHGHSURGXWRVRX
FDVRRVSURGXWRVQmRDWHQGDPDRVHXFRQWUROHGHTXDOLGDGHD&RPSDQKLDSRGHQmR
VHUFDSD]GHODQoDUQRYRVSURGXWRVQRWHPSRDGHTXDGRGHPRGRTXHVHXFUHVFLPHQWR
SRGH VHU DIHWDGR DGYHUVDPHQWH 2 ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV SRGH DLQGD VHU
LPSDFWDGRFDVRD&RPSDQKLDHVWLPHLQFRUUHWDPHQWHDGHPDQGDGHPHUFDGRRXDLQGD
FDVRVHXVWLPHVGHYHQGDVQmRHVWHMDPGHYLGDPHQWHWUHLQDGRV

$LQG~VWULDGHEHQVGHFRQVXPRHPTXHD&RPSDQKLDDWXDFDUDFWHUL]DVHSRUXPFXUWR
FLFOR GH YLGD GRV HTXLSDPHQWRV UHVXOWDQWH GH UiSLGDV PXGDQoDV QD SUHIHUrQFLD GH
FRQVXPLGRUHV DVVLP FRPR QD FRQWtQXD HYROXomR WHFQROyJLFD GRV SURGXWRV 1mR p
SRVVtYHOJDUDQWLUTXHD&RPSDQKLDFRQWLQXDUiDWHUDFHVVRDQRYDVWHFQRORJLDVTXH
VHUi FDSD] GH LGHQWLILFDU WHQGrQFLDV JOREDLV RX TXH VHUi EHP VXFHGLGD QD UiSLGD
LQFRUSRUDomRGHQRYRVSURGXWRVHPVHXSRUWIyOLR

$LQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVSRGHVHULPSDFWDGDQHJDWLYDPHQWHSHODYHORFLGDGHGH
DFHLWDomR SHORV FRQVXPLGRUHV H FRQVHTXHQWHPHQWH SHOD GHPDQGD HVWLPDGD
$GLFLRQDOPHQWHDLQG~VWULDGHEHQVGHFRQVXPRYLYHQFLDXPSURFHVVRGHFRQYHUJrQFLD
GLJLWDOFDUDFWHUL]DGRSHODUiSLGDREVROHVFrQFLDGRVSURGXWRV&DVRD&RPSDQKLDQmR
VHMDFDSD]GHDGHTXDUVHXSRUWIyOLRGHSURGXWRVGHDFRUGRFRPHVVHSURFHVVREHP
FRPR HVWLPDU FRUUHWDPHQWH D GHPDQGD SRU QRYRV SURGXWRV H GLVSRVLWLYRV RX D
DGHTXDomRGRV PHVPRV DR GHVHMR H QHFHVVLGDGHV GRV FRQVXPLGRUHV D &RPSDQKLD
SRGHHQIUHQWDUSUREOHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHHVWRTXHOHYDQGRDRDXPHQWRGRULVFR
GH IDOWD RX REVROHVFrQFLD GH SURGXWRV RX HYHQWXDO H[FHVVR GH HVWRTXH H
FRQVHTXHQWHPHQWHLPSDFWRVQHJDWLYRVHPVHXVUHVXOWDGRV

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH LGHQWLILFDU TXDLV PXGDQoDV GH
FRPSRUWDPHQWR H KiELWRV GH FRQVXPR GRV FRQVXPLGRUHV VmR SDVVDJHLURV SRVVXHP
XPD GXUDomR GH PpGLR SUD]R RX VmR GHILQLWLYRV EHP FRPR UHVSRQGHU LQWURGX]LQGR
PHOKRULDVHDGDSWDo}HVQRVSURGXWRVH[LVWHQWHVRXDLQGDODQoDQGRQRYRVSURGXWRVR
TXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVYHQGDV
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6HTXDOTXHUGRVIDWRUHVDFLPDRFRUUHUD&RPSDQKLDSRGHWHUVHXVQHJyFLRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

A eventual alteração de incentivos fiscais pode impactar negativamente o lucro
líquido da Companhia.

2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVIRLVLJQLILFDWLYDPHQWH
LPSDFWDGRSHORVLQFHQWLYRVILVFDLVUHFHELGRVWHQGRVLGRHVWHVUHVSRQViYHLVSRU
5PLO  5PLO H 5PLO GROXFUROtTXLGRFRQWiELO
HP   H  UHVSHFWLYDPHQWH 1D KLSyWHVH GH DOWHUDomR VLJQLILFDWLYD GH
LQFHQWLYRV ILVFDLV PHGLDQWH FRQGHQDomR SRU DWR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD
OLPLWDomRVXVSHQVmRRXUHYRJDomRWRWDORXSDUFLDOGRWUDWDPHQWRWULEXWiULRIDYRUHFLGR
ROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGRGHIRUPDDGYHUVD

$GHPDLV D SDUFHOD GR OXFUR OtTXLGR GHFRUUHQWH GH LQFHQWLYRV ILVFDLV p GHVWLQDGD j
UHVHUYDGHLQFHQWLYRVILVFDLVHH[FOXtGRGDEDVHGHFiOFXORGRGLYLGHQGRREULJDWyULRQmR
SRGHQGRVHUGLVWULEXtGDDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRPRGLYLGHQGRVVRESHQDGH
WULEXWDomRGRVYDORUHV ,53-&6/ HPUD]mRGDLQFOXVmRQDGHWHUPLQDomRGROXFURUHDO
R TXH SRGH IUXVWUDU DV H[SHFWDWLYDV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRVLQFHQWLYRVILVFDLVXVXIUXtGRVSHOD&RPSDQKLDYHURLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos da
Companhia poderão afetar adversamente os seus negócios.
$V SROtWLFDV H RV SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD SDUD LGHQWLILFDU DQDOLVDU TXDQWLILFDU
DYDOLDU PRQLWRUDU H JHUHQFLDU ULVFRV SRGHP QmR VHU HILFD]HV 2V PpWRGRV GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSRGHPQmRSUHYHUH[SRVLo}HVIXWXUDVRXQmRVHUVXILFLHQWHV
FRQWUD ULVFRV GHVFRQKHFLGRV RX TXH SRGHUmR VHU VLJQLILFDWLYDPHQWH PDLRUHV GR TXH
DTXHOHVLQGLFDGRVSHODVPHGLGDVKLVWyULFDVTXHD&RPSDQKLDXWLOL]D2XWURVPpWRGRV
GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV TXH GHSHQGHP GD DYDOLDomR GH LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D
PHUFDGRVFOLHQWHVRXRXWURVDVVXQWRVGLVSRQtYHLVDRS~EOLFRSRGHPQmRVHUSUHFLVRV
FRPSOHWRV DWXDOL]DGRV RX DGHTXDGDPHQWH DYDOLDGRV $V LQIRUPDo}HV HP TXH D
&RPSDQKLD VH EDVHLD RX XWLOL]D HP PRGHORV KLVWyULFRV H HVWDWtVWLFRV SRGHP VHU
LQFRPSOHWDV RX LQFRUUHWDV R TXH SRGHUi JHUDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH RV
VHXVQHJyFLRV'HVVDIRUPDDIDOKDRXDLQHILFiFLDQRVVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHUi
WHUXPHIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYRQRVVHXVQHJyFLRVEHPFRPRSRGHUiWHUXPHIHLWR
DGYHUVR j VXD UHSXWDomR FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLDRXDFRWDomRGHPHUFDGRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

A Companhia pode não conseguir implementar integralmente as suas estratégias
de negócios.
2IRUWDOHFLPHQWRHDDPSOLDomRGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRDXPHQWRGR
VHXYROXPHGHYHQGDVHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGHSHQGHPGHXPDVpULHGHIDWRUHV
GHQWUHRVTXDLVVHGHVWDFDP L TXDOLGDGHHLQRYDomRGRVVHXVSURGXWRV LL DWLQJLPHQWR
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GHWD[DVVXVWHQWiYHLVGHFUHVFLPHQWRHUHQWDELOLGDGHQRPHUFDGRHPTXHD&RPSDQKLD
DWXD LLL FRQVROLGDomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGREHPFRPRH[SDQVmRGDVXD
FREHUWXUD JHRJUiILFD LY  LGHQWLILFDomR GH QRYDV RSRUWXQLGDGHV GH SURGXWRV TXH
UHVSRQGDPjVGHPDQGDVDWXDLVGRVFRQVXPLGRUHV Y H[SDQVmRGDUHGHGHFOLHQWHV
YDUHMLVWDVHGHVHXVFDQDLVGHYHQGD YL LQYHVWLPHQWRQDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDODSDUWLU
GDSODWDIRUPDGHLQIUDHVWUXWXUDMiLQVWDODGDH YLL H[SDQVmRGDEDVHGHFOLHQWHVFRP
IRFR QR DXPHQWR GD GHPDQGD SRU VHXV SURGXWRV DWUDYpV GR IRUWDOHFLPHQWR GR
UHODFLRQDPHQWRFRPDVORMDVGHYDUHMRHPDUNHWSODFHVTXHYHQGHPVHXVSURGXWRV

1mRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHTXDLVTXHUGHVWHVREMHWLYRVVHUmRUHDOL]DGRVFRPr[LWRH
SRUFRPSOHWR6HD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLULGHQWLILFDUFRPVXFHVVRDVGHPDQGDVGR
PHUFDGR PDQWHU H DPSOLDU VHX UHODFLRQDPHQWR FRP RV FOLHQWHVYDUHMLVWDV H
PDUNHWSODFHVVHTXDOTXHUXPGRVVHXVSURGXWRVWLYHUSUREOHPDVGHTXDOLGDGHVHVHXV
FRPSHWLGRUHV WLYHUHP SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO SURWHJLGD TXH RV LPSHoD GH RIHUHFHU
SURGXWRVDWUDHQWHVSDUDRVFRQVXPLGRUHVILQDLVD&RPSDQKLDSRGHWHUGLILFXOGDGHVHP
IDEULFDU H FRPHUFLDOL]DU SURGXWRV DWUDHQWHV SDUD VHXV FOLHQWHV H FRQVXPLGRUHV $OpP
GLVVRRHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGHQRUPDVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOQDFLRQDLVHRX
LQWHUQDFLRQDLV SRGH OHYDU D &RPSDQKLD D PXOWDV DEHUWXUD GH SURFHVVRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRVHGDQRVjUHSXWDomREHPFRPRDRXWUDVSHQDOLGDGHVSRGHQGRDIHWDU
GHPRGRDGYHUVRUHOHYDQWHVHXVQHJyFLRVLPDJHPHVLWXDomRILQDQFHLUD

$GLFLRQDOPHQWH D HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGH GHPDQGDU XPD
H[SDQVmR QD FDSDFLGDGH ORJtVWLFD &DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD HQFRQWUDU ORFDLV
DGHTXDGRVSDUDHVWDEHOHFHUQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXVHUYLoRVGHRSHUDGRUHV
ORJtVWLFRV DR VHX SURFHVVR GH FRQWUROH GH HVWRTXHV GH PDQHLUD HILFD] D &RPSDQKLD
SRGHQmRFRQVHJXLUHQWUHJDUSURGXWRVDRVVHXVFOLHQWHVHPWHPSRKiELORTXHSRGHWHU
XPHIHLWRQHJDWLYRQDVYHQGDVHQDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR

&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHLPSOHPHQWDUVDWLVIDWRULDPHQWHWDLVHVWUDWpJLDV
SRGHUi KDYHU XP LPSDFWR DGYHUVR HP VXD WD[D GH FUHVFLPHQWR H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVUHVXOWDQGRHPXPHIHLWRDGYHUVRQDVXDRSHUDomRVLWXDomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 1mR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH D VXD FDSDFLGDGH GH
JHUHQFLDPHQWRGHFUHVFLPHQWRVHUiEHPVXFHGLGD

A Companhia opera por meio de canais distintos (lojas físicas de clientesvarejistas, vendas para provedores de serviços de internet – ISP, marketplaces e
seu e-commerce) e a eventual falha na integração desses canais poderá impactar
negativamente para seus negócios.
6XDVRSHUDo}HVVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHIRUPDWRItVLFRHYLUWXDOHVXDHVWUDWpJLDGH
ORQJRSUD]RpIRFDGDQRDSURIXQGDPHQWRGDomnichannelFRPLQWHJUDomRHQWUHHVWHV
FDQDLV $ FRPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH D HVWUDWpJLD GH DSURIXQGDPHQWR GD
PXOWLFDQDOLGDGHVHUiEHPVXFHGLGD$IDOWDGHDJLOLGDGHRXLQFDSDFLGDGHHPDXPHQWDU
DLQWHJUDomRGDSODWDIRUPDGLJLWDOFRPDVORMDVItVLFDVGHVHXVFOLHQWHVYDUHMLVWDVSRGHUi
DIHWDU DGYHUVD H QHJDWLYDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO 2XWUR ULVFR GD HVWUDWpJLD omnichannel p D SRVVLELOLGDGH GRV
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FDQDLV GH YHQGDV GD &RPSDQKLD HQWUDUHP HP FRPSHWLomR &DVR LVVR DFRQWHoD D
&RPSDQKLDQmRVHUiEHPVXFHGLGDQDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGRVHXIDWXUDPHQWRH
D LQWHJUDomR GRV VHXV FDQDLV GH YHQGDV SRGHUi QmR WUD]HU RV EHQHItFLRV HVSHUDGRV
DIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVHDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO

$OpP GLVVR R FUHVFLPHQWR GDV VXDV YHQGDV WDPEpP HVWi EDVHDGR QD DPSOLDomR H
GHVHQYROYLPHQWRGRVFDQDLVGLJLWDLVGHYHQGDVFRPRe-commerceHPDUNHWSODFH6HD
&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHDWHQGHUDGHTXDGDPHQWHDRVQRYRVSDGU}HVHSUiWLFDVGD
LQG~VWULD D SODWDIRUPD GLJLWDO H D SUySULD WHFQRORJLD SRGHP ILFDU GHVDWXDOL]DGDV H D
&RPSDQKLDSRGHVHUPDWHULDOPHQWHHDGYHUVDPHQWHDIHWDGD

$&RPSDQKLDpYXOQHUiYHODSUHVV}HVFRPSHWLWLYDVGDVDWLYLGDGHVGHe-commerceQR
PHUFDGRXPDYH]TXHVHXVFRPSHWLGRUHVSRGHPSRUH[HPSORVHXWLOL]DUGHFDQDLVGH
GLYXOJDo}HV PtGLDVVRFLDLV PDLVHILFLHQWHVTXHDTXHOHVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDRX
SRUVHXVFOLHQWHVTXHDWXDPQRPDUNHWSODFH$GLFLRQDOPHQWHDH[SDQVmRGRVFDQDLV
GLJLWDLV GH YHQGDV SRU PHLR GR e-commerce H GR PDUNHWSODFH SRGH DXPHQWDU D VXD
GHSHQGrQFLDSRUHYROXo}HVQRVLVWHPDGHUHGHQDFLRQDO internet SRGHQGRLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHRVHXULWPRGHFUHVFLPHQWRGHYHQGDVHUHVXOWDGRILQDQFHLUR

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHLQFRUUHUHPFXVWRVPDLRUHVGRTXHRVHVSHUDGRVH
DV LQLFLDWLYDV omnichannel SRGHP VH PRVWUDU HFRQRPLFDPHQWH LQYLiYHLV RX WHU XPD
UHQWDELOLGDGH PHQRU GR TXH D HVSHUDGD 3RU ILP D OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
SULQFLSDOPHQWHWULEXWiULD GDVDWLYLGDGHVLQHUHQWHVjSODWDIRUPDomnichannelQR%UDVLO
QmRSRVVXHPSUHYLV}HVHVSHFtILFDVDSOLFiYHLVjPRGDOLGDGHGHYDUHMRPXOWLFDQDORTXH
GHL[DD&RPSDQKLDYXOQHUiYHODSRVVtYHLVDXWXDo}HVHJHUDXPDPELHQWHUHJXODWyULR
LQFHUWR SDUD VXDV RSHUDo}HV 4XDLVTXHU GRV IDWRUHV DFLPD SRGHUmR DIHWDU GH IRUPD
UHOHYDQWHDVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

A Companhia está sujeita a riscos relacionados à administração de seu estoque.

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D YiULRV ULVFRV UHODFLRQDGRV j UHSRVLomR H RWLPL]DomR GH
HVWRTXH3RUH[HPSORD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRVUHODFLRQDGRVjVD]RQDOLGDGH
ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV PXGDQoDV UiSLGDV QRV FLFORV H SUHoRV GH SURGXWRV
SURGXWRVGHIHLWXRVRVPXGDQoDVQDGHPDQGDGRFRQVXPLGRUHQRVSDGU}HVGHJDVWRV
HQWUH RXWURV IDWRUHV $ GHPDQGD SHORV SURGXWRV GD &RPSDQKLD SRGH PXGDU
VLJQLILFDWLYDPHQWH HQWUH R PRPHQWR GD FRPSUD GRV IRUQHFHGRUHV H D YHQGD SDUD RV
FOLHQWHV GH YDUHMR R TXH SRGH UHGX]LU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH YHQGHU VHXV
SURGXWRVPDQWLGRVHPHVWRTXH

$ &RPSDQKLD QmR SRGH IRUQHFHU TXDOTXHU JDUDQWLD GH TXH VHOHFLRQDUi FRUUHWDPHQWH
QRYRV SURGXWRV D VHUHP IDEULFDGRV RX LPSRUWDGRV RX TXH VXD HVWLPDWLYD LQLFLDO GD
GHPDQGD GH TXDOTXHU SURGXWR VHUi PDQWLGD RX SUHFLVD &HUWRV SURGXWRV TXH D
&RPSDQKLDFRPSUDSRGHPH[LJLUSUD]RVGHHQWUHJDPDLVORQJRVHVHXVIRUQHFHGRUHV
SRGHPQmRDFHLWDUGHYROXo}HVRXWURFDVGHVVHVSURGXWRV3RUILPD&RPSDQKLDSRGH
QmRFRQVHJXLUYHQGHUVHXVSURGXWRVHPTXDQWLGDGHVVXILFLHQWHVRXGXUDQWHRVSHUtRGRV
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GHSLFRGHYHQGDVRTXHFDXVDULDLQHILFLrQFLDHPVHXYROXPHGHHVWRTXH$RFRUUrQFLD
GHTXDOTXHUXPGRVIDWRUHVDFLPDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
GD&RPSDQKLD

3HUtRGRV SURORQJDGRV GH WHPSHUDWXUDV PDLV DOWDV GXUDQWH R LQYHUQR RX PDLV IULDV
GXUDQWHRYHUmRSRGHPGHL[DUXPDSDUWHGRLQYHQWiULRGD&RPSDQKLDLQFRPSDWtYHOFRP
WDLV FRQGLo}HV LQHVSHUDGDV 'HVWD IRUPD SHUtRGRV GH FOLPD DOWHUDGR SRGHP OHYDU D
&RPSDQKLD D YHQGHU R H[FHVVR GH VHXV HVWRTXHV D SUHoRV GHVFRQWDGRV UHGX]LQGR
VXDV PDUJHQV R TXH SRGH WHU XP HIHLWR PDWHULDO QHJDWLYR ,VVR SRGH VHU PDLV
VLJQLILFDWLYRQRVFDVRVGHFROHo}HVGHLQYHUQRTXHWrPSUHoRVPpGLRVPDLVDOWRV

$GLFLRQDOPHQWH SDUD VH SUHSDUDU SDUD WHPSRUDGDV GH FRPSUDV D &RPSDQKLD GHYH
FRPSUDUHHVWRFDUXPDTXDQWLGDGHGHHVWRTXHPDLRUGRTXHDTXHGHRXWUDVpSRFDVGR
DQRMiTXHDGHPDQGDFUHVFHVLJQLILFDWLYDPHQWH4XDOTXHUUHGXomRQmRSODQHMDGD SRU
H[HPSORGHYLGRjGXUDomRHDRLPSDFWRFRQWtQXRVHGHVFRQKHFLGRVGDSDQGHPLDGD
&29,' VREUH R IRUQHFLPHQWR GH HVWRTXH H GHPDQGD GRV VHXV FRQVXPLGRUHV  RX
DSURSULDomRGDGHPDQGDSRUVHXVSURGXWRVGXUDQWHHVWHSHUtRGRGHSLFRGHFRPSUDV±
RX PHVPR R Q~PHUR GH IXQFLRQiULRV WHPSRUiULRV FRQWUDWDGRV ± SRGH REULJDU D
&RPSDQKLDDYHQGHURHVWRTXHH[FHGHQWHDXPSUHoRVXEVWDQFLDOPHQWHPDLVEDL[RR
TXH DIHWDULD QHJDWLYDPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD 7DLV
IOXWXDo}HV QRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD SRGHP
DIHWDURYDORUGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV

2VSURGXWRVGD&RPSDQKLDGHYHPDSHODUSDUDXPDEDVHGHFOLHQWHVFXMDVSUHIHUrQFLDV
QmRSRGHPVHUSUHYLVWDVFRPSUHFLVmRHHVWmRVXMHLWDVDPXGDQoDVUiSLGDVRTXHSRGH
DIHWDUVHXVUHVXOWDGRVDGYHUVDPHQWH$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHQmRKDYHUi
DOWHUDomR GR KiELWR GRV VHXV FRQVXPLGRUHV HP UD]mR GH IDWRUHV FRPR OLPLWDo}HV RX
UHVWULomRGHFLUFXODomRGHSHVVRDVFRPRRSURYRFDGRHPUD]mRGDSDQGHPLDGD&29,'
$OpPGLVVRFDVRKDMDDOWHUDomRGHKiELWRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUi
HILFLHQWHHiJLOQDDGDSWDomRDRDWHQGLPHQWRGHVVHVQRYRVKiELWRV

A Companhia depende do sistema de transporte e de infraestrutura para entregar
os produtos do seu centro de distribuição aos seus clientes-varejistas,
marketplaces e consumidores.
$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPGHXPFHQWURGHGLVWULEXLomRSUySULRORFDOL]DGR
HP([WUHPD0*TXHDWHQGHWRGDVDVYHQGDVTXHUHDOL]D&RPLVVRVHQGRGHSHQGHQWH
GRIXQFLRQDPHQWRFRQWtQXRGHLQIUDHVWUXWXUDORJtVWLFDLQFOXLQGRDHURSRUWRVURGRYLDVH
WRGRVRVPHLRVGHWUDQVSRUWHXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDRXSRUSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
IRUQHFHGRUHV FOLHQWHVYDUHMLVWDV H PDUNHWSODFHV $GLFLRQDOPHQWH DV YHQGDV TXH D
&RPSDQKLDUHDOL]DSRUPHLRGRe-commerceVmRHQFDPLQKDGDVSDUDRVFRQVXPLGRUHV
SRUPHLRGHXPDUHGHGHWUDQVSRUWDGRUDVSDUFHLUDV

$ LQIUDHVWUXWXUD GH WUDQVSRUWHV QR %UDVLO HQIUHQWD SUREOHPDV TXH GLILFXOWDP XP
IXQFLRQDPHQWR HILFLHQWH LQFOXLQGR R HOHYDGR FXVWR GD PmRGHREUD HVSHFLDOL]DGD D
VDWXUDomR H D IDOWD GH LQYHVWLPHQWRV QD H[SDQVmR H PRGHUQL]DomR GD LQIUDHVWUXWXUD
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SRUWXiULDHDHURSRUWXiULDDHOHYDGDFDUJDWULEXWiULDLQFLGHQWHVREUHHVVDVRSHUDo}HVH
RSUHFiULRHVWDGRGHFRQVHUYDomRYLiULDHGDIURWDGHWUDQVSRUWHV$OpPGLVVRGHVWDFDP
VHFRPRREVWiFXORVDVLQWHUUXSo}HVRXUHGXo}HVVLJQLILFDWLYDVQRXVRGDLQIUDHVWUXWXUD
GHWUDQVSRUWHVRXHPVXDVRSHUDo}HVQDVFLGDGHVRQGHD&RPSDQKLDDWXDUHVXOWDQWHV
SRUH[HPSORGHGHVDVWUHVQDWXUDLVLQFrQGLRDFLGHQWHVIDOKDVHPVLVWHPDVJUHYHVH
SDUDOLVDo}HVGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVHHQWLGDGHVSULYDGDVOLJDGDVDRVHWRUGHWUDQVSRUWHV
DH[HPSORGDSDUDOLVDomRGHFDPLQKRQHLURVRFRUULGDHPPDLRGH UHVWULomRGH
FLUFXODomRGHEHQVHSHVVRDVHPGHFRUUrQFLDGHHSLGHPLDVHSDQGHPLDV FRPRSRU
H[HPSORDSDQGHPLDGH&29,' RXRXWUDVFDXVDVLQHVSHUDGDVTXHSRGHPDWUDVDU
RXSUHMXGLFDUVXDFDSDFLGDGHGHFRPHUFLDOL]DURVVHXVSURGXWRVHVHUYLoRVEHPFRPR
RFDVLRQDUTXHGDHPVXDVYHQGDVHSHUGDGHFOLHQWHVH[LVWHQWHVRTXHSRGHUiLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV

$ &RPSDQKLD SRVVXL GHSHQGrQFLD UHOHYDQWH GH XPD DPSOD HVWUXWXUD ORJtVWLFD
LQWHUQDFLRQDOXWLOL]DGDSDUDRVSURFHVVRVGHLPSRUWDomRGRVSURGXWRVHLQVXPRVTXH
FRPHUFLDOL]DLQFOXLQGRDUPDGRUHVDUPD]HQDJHPSRUWXiULDHQWUHRXWURV

'HVVH PRGR TXDOTXHU HYHQWR DGYHUVR JUHYHV LQFrQGLRV SUREOHPDV ORJtVWLFRV
HQFKHQWHV SDQGHPLDV URXERV GHQWUH RXWURV  TXDOTXHU LQWHUUXSomR RX UHGXomR
VLJQLILFDWLYD QRV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHORV &RUUHLRV RX UHGXo}HV VLJQLILFDWLYDV QRV
VHUYLoRV SUHVWDGRV QR IXQFLRQDPHQWR GDV LQIUDHVWUXWXUDV GH WUDQVSRUWH LQWHUQDFLRQDO
FRPRUHGXomRGDIURWDGHDUPDGRUHVHHVFDVVH]GHFRQWrLQHUHVDOpPGHDGYHUVLGDGHV
QDLQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHRXHPVHXIXQFLRQDPHQWRQDFLGDGHHPTXHVHORFDOL]D
RFHQWURGHGLVWULEXLomRRXTXDOTXHULQFDSDFLGDGHGHWUDQVSRUWDUSURGXWRVHQWUHHVVDV
LQVWDODo}HVRXIRUQHFHGRUHVRXFOLHQWHVSRUTXDOTXHUUD]mRSRGHDWUDVDURXDIHWDUD
VXDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUSURGXWRVSDUDDORMDEHPFRPRSDUDRVFOLHQWHVYDUHMLVWDV
HPDUNHWSODFHVSUHMXGLFDUDGHPDQGDRXRVSUHoRVGHSURGXWRVLPSHGLURXDWUDVDUVXD
HQWUHJDHLPSRUFXVWRVDGLFLRQDLVDRVSURGXWRVRTXHSRGHUHGX]LUDVYHQGDVHDIHWDU
DGYHUVD H QHJDWLYDPHQWH R VHX QHJyFLR R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D FRQGLomR
ILQDQFHLUD 1HVVH PHVPR VHQWLGR D GHFODUDomR GD SDQGHPLD GD &29,' SRU WHU
GHVHQFDGHDGRVHYHUDVPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGR
WRGR TXH LQFOXtUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH VXSULPHQWRV
WDPEpPDIHWRXHSRGHFRQWLQXDUDIHWDQGRQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRV

$OpPGLVVRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVSUREOHPDVRXLQWHUUXSo}HVVLJQLILFDWLYDVQDLQIUDHVWUXWXUD
GHORJtVWLFDTXHD&RPSDQKLDRXVHXVIRUQHFHGRUHVXVHPSDUDHQWUHJDUSURGXWRVHPVXDORMD
HDRVVHXVFOLHQWHVYDUHMLVWDVRXFHQWURVGHGLVWULEXLomRSRGHPLPSHGLUDHQWUHJDRSRUWXQD
RX EHPVXFHGLGD GRV SURGXWRV TXH YHQGHP HP VXD ORMD H DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VXDV
RSHUDo}HV3RUH[HPSORDVXDUHGHGHGLVWULEXLomRpVHQVtYHOjIOXWXDomRGRVSUHoRVGR
SHWUyOHRDGLVSRQLELOLGDGHGHFRPEXVWtYHOHSRULVVRTXDOTXHUDXPHQWRQRSUHoRLQWHUUXSomR
GRIRUQHFLPHQWRRXIDOWDGHFRPEXVWtYHOSRGHUiUHVXOWDUQRDXPHQWRGRVFXVWRVGHIUHWHH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$GLFLRQDOPHQWHFDVRQRUPDV
SDUDFRPEDWHURWUkQVLWRGHUXDIRUHPSURPXOJDGDVHLPSXVHUHPPDLVUHVWULo}HVQDHQWUHJD
GHSURGXWRVSDUDDVXDORMDHPGHWHUPLQDGDVKRUDVGRGLDHPGHWHUPLQDGRVPXQLFtSLRVHP
TXHD&RPSDQKLDDWXDDVXDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUSURGXWRVHPWHPSRKiELOSDUDRVVHXV
FOLHQWHVYDUHMLVWDVSRGHUiVHUDIHWDGD
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3RUILPDHILFLrQFLDGRVHPEDUTXHVGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHLQVSHo}HVHILFLHQWHVQDV
DOIkQGHJDVEUDVLOHLUDV SRUWRVHDHURSRUWRV RXIURQWHLUDVHVWDGXDLVHQWUHRXWURVIDWRUHV
(VVDVLQVSHo}HVSRGHPWHUDWUDVRVGHYLGRDYiULRVPRWLYRVLQFOXLQGR L DTXDOLGDGHGDV
LQIRUPDo}HV H GD GRFXPHQWDomR SUHSDUDGDV H QHFHVViULDV SDUD D OLEHUDomR GDV
PHUFDGRULDV LL  JUHYHV GH DJHQWHV LLL  DXPHQWR GD GHPDQGD TXH SRGH H[FHGHU D
FDSDFLGDGH GH SURFHVVDPHQWR GRV DJHQWHV LY  IDOWD GH UHFXUVRV SDUD GHVHQYROYHU
RSHUDo}HV RX FRQWUDWDU RXWURV DJHQWHV RX Y  PXGDQoDV QDV UHJXODPHQWDo}HV RX
LPSOHPHQWDomR GH UHJXODPHQWRV TXH SRVVDP DXPHQWDU D EXURFUDFLD HQYROYLGD QHVVDV
LQVSHo}HV RX H[LJHP XPD DQiOLVH PDLV FRPSOHWD GDV PHUFDGRULDV TXH SDVVDP SHODV
DOIkQGHJDVEUDVLOHLUDV SRUWRVHDHURSRUWRV RXIURQWHLUDVHVWDGXDLV1RFDVRGHLQVSHo}HV
VHUHP VXEVWDQFLDOPHQWH PDLV OHQWDV R IOX[R GH PHUFDGRULDV VHUi UHGX]LGR $ HQWUHJD
DWUDVDGDGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDSRGHUiDIHWDUGLUHWDPHQWHVXDUHSXWDomRHLQFHQWLYDU
VHXVFOLHQWHVDEXVFDUSURGXWRVDOWHUQDWLYRVFRPFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDHSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

A Companhia enfrenta riscos relacionados ao seu centro de distribuição e
infraestrutura de logística
$GLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDHVWiFRQFHQWUDGDKRMHQRFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGR
HP([WUHPD0*GHPRGRTXHVHVXDRSHUDomRQRUPDOIRULQWHUURPSLGDSRUIDWRUHVTXH
HVWmRDOpPGRVHXFRQWUROHFRPRLQFrQGLRVSDQGHPLDVHSLGHPLDVRXVXUWRVJUHYHV
GHFDPLQKRQHLURVGHVDVWUHVQDWXUDLVIDOWDGHHQHUJLDIDOKDQRVVLVWHPDVLQWUXV}HV
HQWUH RXWURV D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH UHDOL]DU D GLVWULEXLomR GH VXDV
PHUFDGRULDVHPWHPSRKiELORXUHDOL]DUDGLVWULEXLomRGHPRGRSDUFLDOGHPRGRTXHR
IRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVDRVFOLHQWHVYDUHMLVWDVVHUiDIHWDGRRTXHJHUDULDXPHIHLWR
QHJDWLYRPDWHULDOHPVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

$GLFLRQDOPHQWH D HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD SRGH GHPDQGDU XPD
H[SDQVmR QD FDSDFLGDGH ORJtVWLFD &DVR D &RPSDQKLD QmR FRQVLJD LQFUHPHQWDU HVWD
FDSDFLGDGHGHPDQHLUDHILFD]D&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUDWHQGHUDGHPDQGD
SRU VHXV SURGXWRV R TXH SRGH WHU XP HIHLWR QHJDWLYR HP VXDV YHQGDV H QD VXD
HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR

A Companhia está sujeita às penalidades previstas na Lei de Licitações e na Lei
do Pregão, tendo em vista que possui contratos celebrados com entidades da
Administração Pública.
$ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWRV FRP HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD SDUD
IRUQHFLPHQWRGHHTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDTXHVmRUHJLGRVSHOD/HLQGH
GHMXQKRGH ³/HLGH/LFLWDo}HV´ DTXDOSUHYrRUHJUDPHQWRSDUDFRQWUDWDomRFRP
R3RGHU3~EOLFRSDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVHDTXLVLomRGHEHQVHSHOD/HLGH
GHMXOKRGH ³/HLGR3UHJmR´ DTXDOSUHYrWDPEpPD DTXLVLomRGHEHQVH
VHUYLoRVFRPXQVSRUpPFRQVLGHUDGRVFRPRDTXHOHVFXMRVSDGU}HVGHGHVHPSHQKRH
TXDOLGDGHSRVVDPVHUREMHWLYDPHQWHGHILQLGRVSHORHGLWDOHSRUPHLRGHHVSHFLILFDo}HV
XVXDLVGRPHUFDGR
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1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHRSHUFHQWXDOGDVYHQGDV
GHFRUUHQWHGRVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPHQWLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDIRLGH
FHUFDGH5PLOK}HV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR
SHUFHQWXDO GDV YHQGDV GHFRUUHQWH GRV FRQWUDWRV ILUPDGRV FRP HQWLGDGHV GD
$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD IRL GH  FHUFD GH 5  PLOK}HV &RQVLGHUDQGR TXH RV
FRQWUDWRV S~EOLFRV VmR ILUPDGRV PHGLDQWH SURFHGLPHQWRV FRPSHWLWLYRV GH OLFLWDomR
S~EOLFDDFHOHEUDomRGHQRYRVLQVWUXPHQWRVSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSRUULVFRV
GH PHUFDGR EHP FRPR GHSHQGHUi GD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH VH PDQWHU
FRPSHWLWLYDHPIDFHGHVHXVFRPSHWLGRUHV(YHQWXDOLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGH
PDQWHUDFRPSHWLWLYLGDGHQDVOLFLWDo}HVS~EOLFDVSRGHWHUHIHLWRDGYHUVRVREUHRVVHXV
UHVXOWDGRVILQDQFHLURV

1RV FRQWUDWRV UHJLGRV SHOD /HL GH /LFLWDo}HV H SHOD /HL GR 3UHJmR HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWR GH FOiXVXODV FRQWUDWXDLV RX UHJUDV GH FRQWUDWDomR LQFOXLQGR GRV
HGLWDLV GH OLFLWDomR  D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D GLYHUVDV SHQDOLGDGHV WDLV FRPR
L DGYHUWrQFLD LL PXOWDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRRXQRFRQWUDWR
LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDomRHLPSHGLPHQWRGHFRQWUDWDUFRP
D $GPLQLVWUDomR LY  GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
$GPLQLVWUDomR3~EOLFD

$GLFLRQDOPHQWH HP FDVR GH FRQWUDWDomR FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD SRU PHLR GH
LQH[LJLELOLGDGHRXGLVSHQVDGHOLFLWDomRVHPREVHUYDUDVIRUPDOLGDGHVSHUWLQHQWHV HJ
SURFHVVRGHMXVWLILFDWLYDGDFRQWUDWDomRVHPOLFLWDomRSHODHQWLGDGHS~EOLFDFRQWUDWDQWH 
D&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDOpPGDVSHQDOLGDGHVLQGLFDGDVDFLPDjUHVSRQVDELOL]DomR
FULPLQDOGRVLQGLYtGXRVTXHSRVVLELOLWDUDPRXGHUDPFDXVDjFRQWUDWDomRGLUHWDIRUDGDV
KLSyWHVHVSUHYLVWDVHPOHLRXHQWmRIUXVWUDUDPRXIUDXGDUDPRFDUiWHUFRPSHWLWLYRGR
SURFHVVROLFLWDWyULRFRPRLQWXLWRGHREWHUYDQWDJHPSDUDVLRXSDUDRXWUHP DUW(
HDUW)GR&yGLJR3HQDO 1HVVHVFDVRVDSHQDDSOLFiYHOpGHUHFOXVmRGHD
DQRVHPXOWD DUW(HDUW)GR&yGLJR3HQDO 

(YHQWXDLV DSOLFDo}HV GDV SHQDOLGDGHV LQGLFDGDV DFLPD SRGHP WHU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHDVXDUHSXWDomREHPFRPRVREUHVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

,PSRUWDQWHDLQGDGHVWDFDUTXHFRPDDSURYDomRGD/HL)HGHUDOGHGHDEULO
GH ³1RYD/HLGH/LFLWDo}HV´ KDYHUiDOWHUDo}HVVHQVtYHLVTXDQWRjVSHQDOLGDGHV
LPSRVWDVDWpHQWmRSHOD/HLGH/LFLWDo}HV

$ 1RYD /HL GH /LFLWDo}HV VHUi REULJDWyULD DSyV  GRLV  DQRV GH VXD SXEOLFDomR
IDFXOWDGRDRVHQWHVS~EOLFRVVXDDGRomRDQWHVGHWDOSUD]RHPVXEVWLWXLomRj/HLGH
/LFLWDo}HV

1R TXH WDQJH jV SRVVtYHLV SHQDOLGDGHV TXH SRGHP FDXVDU HIHLWRV DGYHUVRV j
&RPSDQKLDD1RYD/HLGH/LFLWDo}HVSUHYrTXH L DPXOWDVHUiFDOFXODGDQDIRUPDGR
HGLWDO RX GR FRQWUDWR FRP OLPLWH PtQLPR H Pi[LPR QmR SRGHQGR VHU LQIHULRU D 
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FLQFRGpFLPRVSRUFHQWUR QHPVXSHULRUD WULQWDSRUFHQWR GRYDORUGRFRQWUDWRH
LL  R LPSHGLPHQWR GH OLFLWDU H FRQWUDWDU ILFDUi UHVWULWR j HVIHUD DGPLQLVWUDWLYD GR HQWH
VDQFLRQDGRU H VHX SUD]R Pi[LPR VHUi GH  DQRV DUWLJR     1R FDVR GD
SHQDOLGDGH GH GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH D 1RYD /HL GH /LFLWDo}HV GLVS}H TXH R
LPSHGLPHQWRGHOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDVHUiSHORSUD]RPtQLPR
GHDQRVHPi[LPRGHDQRV DUWLJR 

&RPDSURPXOJDomRGD1RYD/HLGH/LFLWDo}HVFDEHUiDRVHQWHVS~EOLFRVFRQWUDWDQWHV
GXUDQWH R SHUtRGR GH WUDQVLomR GHILQLU R UHJLPH OHJDO DSOLFiYHO TXDQGR GR LQtFLR GR
SURFHVVR OLFLWDWyULR R TXH GHILQLUi R SRVVtYHO FRQMXQWR GH SHQDOLGDGHV DRV TXDLV D
&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR

A Companhia está sujeita às penalidades previstas na Lei das Estatais, tendo em
vista que possui contratos celebrados com empresas estatais.

$&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPHQWHVS~EOLFRVUHJLGRVSHOD
/HL Q  GH  GH -XQKR GH  ³/HL GDV (VWDWDLV´  H SHODV GLVSRVLo}HV GRV
UHJXODPHQWRVGHFRQWUDWDomRSUySULRVGHFDGDHPSUHVDHVWDWDO

&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHFXPSULURVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVSHODUHIHULGDOHL
HSHORVUHJXODPHQWRVGHFRQWUDWDomRDSOLFiYHLVHVWDUiVXMHLWDjLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHV
FRPR L  DGYHUWrQFLD LL  PXOWD QD IRUPD SUHYLVWD QR LQVWUXPHQWR FRQYRFDWyULR RX QR
FRQWUDWR H LLL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH SDUWLFLSDomR HP OLFLWDomR H LPSHGLPHQWR GH
FRQWUDWDUFRPDHQWLGDGHVDQFLRQDGRUDSRUSUD]RQmRVXSHULRUD GRLV DQRV$LQGDHP
FDVRGHGLVSHQVDRXLQH[LJLELOLGDGHGHOLFLWDomRVHPREVHUYDUDVIRUPDOLGDGHVSHUWLQHQWHV
DSOLFDPVHDVFRQVHTXrQFLDVSUHYLVWDVQR&yGLJR3HQDOHH[SRVWDVQRIDWRUGHULVFR³A
Companhia está sujeita às penalidades previstas na Lei de Licitações e na Lei do Pregão,
tendo em vista que possui contratos celebrados com entidades da Administração Pública”

$ DSOLFDomR GHVVDV VDQo}HV SRGH UHVXOWDU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV LPSDFWRV
UHSXWDFLRQDLVGLVFXVV}HVDGPLQLVWUDWLYDVHMXGLFLDLVHSUHMXt]RQDVXDFDSDFLGDGHGH
UHQRYDURXFHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRVFRPDHQWLGDGHVDQFLRQDGRUD

A Companhia está sujeita à fiscalização de órgãos de controle, como os Tribunais
de Contas Estaduais e o Ministério Público Estadual, em razão dos processos
públicos de contratação conduzidos por Estados e Municípios.
'HDFRUGRFRPD/HLGH/LFLWDo}HVDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRP0XQLFtSLRVH(VWDGRV
REULJD HQWLGDGHV SULYDGDV D SDUWLFLSDUHP GR SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR (P VLWXDo}HV
H[FHSFLRQDLVSRGHPVHUFHOHEUDGRVFRQWUDWRVHPFDUiWHUHPHUJHQFLDORXSRUPHLRGH
SURFHVVRV GH GLVSHQVD RX LQH[LJLELOLGDGH GH OLFLWDomR (P DPERV RV FDVRV D
REVHUYkQFLDDRVSURFHGLPHQWRVHOHQFDGRVQD/HLGH/LFLWDo}HVHQD/HLGR3UHJmRVmR
REULJDWyULDVVRESRVVLELOLGDGHGHFXPXODUQDDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVGHVFULWDVQR
IDWRUGHULVFR“A Companhia está sujeita às penalidades previstas na Lei de Licitações
e na Lei do Pregão, tendo em vista que possuí contratos celebrados com entidades da
Administração Pública´
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(PFDVRGHFRQWUDWDomRFRP0XQLFtSLRVH(VWDGRVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjDWXDomR
GHyUJmRVILVFDOL]DGRUHVFRPRRV7ULEXQDLVGH&RQWDVGRV0XQLFtSLRVHRXGRV(VWDGRV
HR0LQLVWpULR3~EOLFR(VWDGXDOTXHSRGHPLQVWDXUDULQYHVWLJDo}HVHSURFHVVRVMXGLFLDLV
HRX DGPLQLVWUDWLYRV FRQWUD D &RPSDQKLD HP FRQH[mR FRP WDLV FRQWUDWDo}HV FDVR
VHMDP YHULILFDGDV HYHQWXDLV LUUHJXODULGDGHV QRV SURFHVVRV GH FRQWUDWDomR 1HVVD
KLSyWHVH D &RPSDQKLD SRGH LQFRUUHU HP FXVWRV H GHVSHVDV FRP KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVDOpPGRSDJDPHQWRGHFXVWDVMXGLFLDLVHDUHDOL]DomRGHGHSyVLWRVGHQWUH
RXWUDVPHGLGDVTXHSRVVDPJHUDUFHUWRLPSDFWRILQDQFHLURD&RPSDQKLD

$GHPDLV FDVR VHMD YHULILFDGR TXH D &RPSDQKLD SDUWLFLSRX GH SURFHVVR OLFLWDWyULR
IUDXGDGRRXLUUHJXODUDVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHVSRGHUmRVHUDSOLFDGDV L SDJDPHQWR
GH PXOWD FLYLO HTXLYDOHQWH D GDQRV DR HUiULR LL  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU
3~EOLFRH LLL QmRDSURYHLWDPHQWRGHEHQHItFLRVILVFDLV

&DVRD&RPSDQKLDVHMDDOYRGHLQYHVWLJDo}HVGHUHIHULGRVyUJmRVILVFDOL]DGRUHVHRX
VHMDFRQGHQDGDSRULUUHJXODULGDGHVRXIUDXGHQDFRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFRVXD
UHSXWDomRHVHXVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRV

A Companhia não está segurada contra todos os riscos envolvidos em suas
atividades e as suas coberturas de seguro podem ser insuficientes para cobrir
todas as perdas e/ou responsabilidades que podem ser incorridas em suas
operações.
$&RPSDQKLDQmRWHPVHJXURFRQWUDWRGRVRVULVFRVUHODWLYRVjVVXDVDWLYLGDGHV WDLV
FRPR ULVFRV GHFRUUHQWHV GH JXHUUD WHUURULVPR FDVR IRUWXLWR H GH IRUoD PDLRU
LQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHVHIDOKDVKXPDQDV HHYHQWXDLVVLQLVWURVSRGHPWHUXP
HIHLWR QHJDWLYR VXEVWDQFLDO QD VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD RX UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWHLQXQGDo}HVLQFrQGLRVGHVDVWUHVQDWXUDLVHFRQGLo}HVPHWHRUROyJLFDV
DGYHUVDVSRGHPFDXVDUGDQRVGHWRGRWLSRLQFOXLQGRGDQRVDPELHQWDLVRXGHVWUXLUDV
VXDVLQVWDODo}HVHHVWRTXHV,QWHUUXSo}HVGXUDGRXUDVQDHQHUJLDHOpWULFDRXHVFDVVH]
GHFRPEXVWtYHLVSRGHPLPSOLFDUHPDXPHQWRVVLJQLILFDWLYRVQRVFXVWRVRTXHSRGHULD
FDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV1RPDLVD&RPSDQKLDQmRPDQWpPDWXDOPHQWHDSyOLFHVTXHDVVHJXUHP
RVGDQRVFDXVDGRVSRUDWRVGHDGPLQLVWUDGRUHVHGLUHWRUHVRXSRUULVFRVFLEHUQpWLFRV

$LQGD D FREHUWXUD GDV DSyOLFHV GH VHJXUR HVWi FRQGLFLRQDGD DR SDJDPHQWR GR
UHVSHFWLYR SUrPLR$ IDOKD GD &RPSDQKLD HP SDJDU HVVHV SUrPLRV FXPXODGD FRP D
RFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHUiDFRORFDUHPXPDVLWXDomRGHULVFRHPTXHRGDQR
QmR VHUi LQGHQL]DGR VRE D FREHUWXUD FRQWUDWDGD MXQWR j VHJXUDGRUD $OpP GLVVR D
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FRQVHJXLUi PDQWHU DSyOLFHV GH VHJXUR D WD[DV
FRPHUFLDLV UD]RiYHLV RX HP WHUPRV DFHLWiYHLV RX FRQWUDWDGDV FRP DV PHVPDV
FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV RX FRP FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV VLPLODUHV 7RGDV DV
VLWXDo}HVGHVFULWDVDFLPDSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLD
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A Companhia pode não conseguir obter ou renovar todas as licenças de operação
necessárias à condução dos seus negócios.
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDVOLFHQoDVHRXDOYDUiVGHXVRHIXQFLRQDPHQWR
QHFHVViULRV DR GHVHQYROYLPHQWR GDV VXDV DWLYLGDGHV H[SHGLGRV SHODV SUHIHLWXUDV
PXQLFLSDLVSHORVFRUSRVGHERPEHLURVFRPSHWHQWHVHyUJmRVDPELHQWDLVTXHGHYHP
VHU REWLGRV H PDQWLGRV YiOLGRV SDUD FDGD XPD GH VXDV XQLGDGHV LQGXVWULDLV H iUHDV
SURGXWLYDVVHUmRUHJXODUPHQWHPDQWLGRVHPYLJRURXWHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGRVMXQWR
jV DXWRULGDGHV S~EOLFDV FRPSHWHQWHV $ QmR REWHQomR DWUDVRV LQFOXVLYH HP
GHFRUUrQFLDGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'DVXVSHQVmRDUHYRJDomRRXD
QmRUHQRYDomRGHWDLVOLFHQoDVHRXDOYDUiVSRUTXDOTXHUUD]mRLQFOXVLYHSRUDomRGR
0LQLVWpULR3~EOLFRSRGHUHVXOWDUGHDFRUGRFRPRULJRUGDDXWRULGDGHILVFDOL]DGRUDQD
DSOLFDomR GH VXFHVVLYDV PXOWDV H FRQIRUPH R FDVR QR IHFKDPHQWR GRV
HVWDEHOHFLPHQWRV LUUHJXODUHV FRP LQWHUUXSomR GDV DWLYLGDGHV $GHPDLV DOpP GD
DSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVDFLPDD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWD L jODYUDWXUDGHDXWRV
GHLQIUDomR LL jH[SRVLomRDULVFRVDGLFLRQDLVQRFDVRGHXPDFLGHQWHGHVHJXUDQoDH
SURWHomRRXHYHQWRVLPLODU LLL DHIHLWRVDGYHUVRVDWDOLQVWDODomRHQTXDQWRXPDOLFHQoD
HVWLYHUSHQGHQWH LY jH[SRVLomRGHODHGRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDDVDQo}HV
FULPLQDLV HP FDVR GH H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV VHP DV GHYLGDV OLFHQoDV H Y  j
LQYLDELOL]DomRGHUHFHELPHQWRGHLQGHQL]DomRVHFXULWiULDHPFDVRGHVLQLVWUR

$GLFLRQDOPHQWH HP FDVR GH HYHQWXDLV DFLGHQWHV D IDOWD GH DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV H
DOYDUiV SRGH DLQGD FULDU SUREOHPDV UHODFLRQDGRV DR SDJDPHQWR GD LQGHQL]DomR SHOD
VHJXUDGRUDDOpPGHGDQRVjLPDJHPGD&RPSDQKLD

&DVRRFRUUDRIHFKDPHQWRDLQGDTXHWHPSRUiULRGHTXDOTXHUGHVXDVXQLGDGHVLQGXVWULDLV
HiUHDVSURGXWLYDVRVVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$HVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHDVXDLPDJHPSRGHUmRVHUDIHWDGDVGHIRUPD
DGYHUVD UHOHYDQWH VH D &RPSDQKLD QmR REWLYHU r[LWR HP DEULU H RSHUDU VHXV
HVWDEHOHFLPHQWRVRXVHWLYHUTXHVXVSHQGHURXFHVVDUDVDWLYLGDGHVGHTXDOTXHUGHOHV
HP FRQVHTXrQFLD GD QmR REWHQomR FDQFHODPHQWR RX QmR UHQRYDomR WHPSHVWLYD GRV
UHJLVWURV DXWRUL]Do}HV OLFHQoDV H DOYDUiV RX PHVPR VH XP DFLGHQWH DIHWDU
DGYHUVDPHQWH TXDOTXHU GRV HVWDEHOHFLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU RV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

A construção de novas unidades industriais e áreas produtivas e a expansão das
atuais apresentam riscos que podem impactar negativamente seu resultado.
$FRQVWUXomRGHQRYDVXQLGDGHVLQGXVWULDLVHiUHDVSURGXWLYDVHVWiFRQGLFLRQDGDjREWHQomR
GHOLFHQoDVDXWRUL]Do}HVHDOYDUiVH[LJLGRVSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOSHUDQWHDVDXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLV FRPSHWHQWHV $ REWHQomR GHVVDV OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV H DOYDUiV HVWi
VXMHLWD j DSUHFLDomR GRV SURMHWRV SHODV DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV FRPSHWHQWHV H j
ILVFDOL]DomR GH yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV GLYHUVRV WDLV FRPR R 0LQLVWpULR 3~EOLFR yUJmRV
DPELHQWDLVHyUJmRVUHVSRQViYHLVSHODLQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHVHURGRYLDVQRTXHVH
UHIHUHjVIDL[DVGHGRPtQLRRFXSDGDVSHOD&RPSDQKLDHPVHXVHPSUHHQGLPHQWRVHSURMHWRV
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$ FRQVWUXomR H[SDQVmR RX RWLPL]DomR GDV VXDV DWXDLV XQLGDGHV LQGXVWULDLV H iUHDV
SURGXWLYDV ORFDOL]DGDV HP ([WUHPD0* H 0DQDXV$0 RX D FRQVWUXomR GH QRYDV
XQLGDGHV LQGXVWULDLV H iUHDV SURGXWLYDV DSUHVHQWDP ULVFRV TXH SRGHP WHU XP HIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH D VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
3URMHWRV GH H[SDQVmR RX FRQVWUXomR HVWmR VXMHLWRV DR ULVFR GH L QmR REWHQomR GH
DXWRUL]Do}HV DPELHQWDLV DOYDUiV HRX OLFHQoDV QHFHVViULRV SDUD VXD RSHUDomR
FRQIRUPHDFLPDPHQFLRQDGR LL IDOWDGHIRUQHFHGRUHVDSWRVDIRUQHFHUHTXLSDPHQWRV
RXPDWpULDSULPD LLL HOHYDomRGHFXVWRVRXUHGXomRGHUHFHLWDV LY IDOWDGHPmRGH
REUDFDSDFLWDGD Y IDOWDGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV YL IDOWDGHIRQWHGHILQDQFLDPHQWR
HP FRQGLo}HV VDWLVIDWyULDV YLL LQGLVSRQLELOLGDGH GH LPyYHLV DSURSULDGRV QDV
SUR[LPLGDGHVGDiUHDGHVHMDGDVHMDSHODDXVrQFLDGHLQIUDHVWUXWXUDORJtVWLFDIDWRUHV
PHUFDGROyJLFRV RX DLQGD SRU FRQWD GH UHVWULo}HV LPSRVWDV SHORV SRGHUHV S~EOLFRV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHQmRREWHUUHFXUVRVILQDQFHLURVDGLFLRQDLVRXDFHVVRD
WDLVUHFXUVRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXHPWHPSRKiELOQHFHVViULRVSDUDDH[SDQVmR
GRVVHXVQHJyFLRVHLQWHJUDomRGRVSURMHWRVGHFUHVFLPHQWRjVXDRSHUDomRH[LVWHQWH

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DRV ULVFRV HQYROYHQGR D H[SDQVmR
RWLPL]DomRHFRQVWUXomRGHXQLGDGHVLQGXVWULDLVHiUHDVSURGXWLYDVTXHSRGHPQmRVHU
FRQFOXtGDV QR SUD]R SODQHMDGR RX VHU FRQFOXtGDV HP GHVDFRUGR FRP RV UHVSHFWLYRV
SURMHWRVVHMDSRUIDOWDGHPmRGHREUDPDWpULDSULPDRXHTXLSDPHQWRVDGYHUVLGDGHV
FOLPiWLFDV SRU GHPDQGDUHP JDVWRV DFLPD GR LQLFLDOPHQWH HVWLPDGR SRU
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVSRUSDUWHGRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRIRUQHFHGRUHVGH
HTXLSDPHQWRV RX RXWURV WHUFHLURV HQYROYLGRV QR SURMHWR GH H[SDQVmR RWLPL]DomR RX
FRQVWUXomR RX PHVPR HP GHFRUUrQFLD GRV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD &29,'
'HVFXPSULPHQWRVFRQWUDWXDLVSRUSDUWHGHIRUQHFHGRUHVGHHTXLSDPHQWRVRXVHUYLoRV
SRGHP FDXVDU SUHMXt]RV ILQDQFHLURV SUHMXt]RV DR SURMHWR H GHVFXPSULPHQWR GH
REULJDo}HVDVVXPLGDVSHUDQWHWHUFHLURVHDVREULJDo}HVGHLQGHQL]DomRRXJDUDQWLDV
SUHVWDGDV SRU WDLV IRUQHFHGRUHV SRGHP VHU LQVXILFLHQWHV SDUD FRPSHQVDU RV VHXV
SUHMXt]RVHDVSHQDOLGDGHVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDSRUGHVFXPSULPHQWRGHVXDV
REULJDo}HV

&DVRVHMDPYHULILFDGRVHUURVGHHQJHQKDULDHPSURMHWRVGHFRQVWUXomRRWLPL]DomRRX
H[SDQVmRRXRFRUUDPVLQLVWURVDRORQJRGDVXDH[HFXomRWDLVHUURVRXVLQLVWURVSRGHUmR
FDXVDUDWUDVRVjFRQFOXVmRGDVREUDVDOpPGHSUHMXt]RVILQDQFHLURV$WUDVRVGHFHUWRV
SURMHWRVSRGHPJHUDUDSHUGDGHOLFHQoDVRXDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVRTXHSRGH
WHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQmRDSHQDVQRSURMHWRDWUDVDGRFRPRWDPEpPQDVVXDV
DWLYLGDGHV FRPR XP WRGR )LQDOPHQWH D LQWHJUDomR GH SURMHWRV GH FRQVWUXomR
RWLPL]DomRRXH[SDQVmRGHXQLGDGHVLQGXVWULDLVHiUHDVSURGXWLYDVSRGHUHVXOWDUHP
GLILFXOGDGHV RSHUDFLRQDLV TXH SRGHUmR UHTXHUHU D DORFDomR GH QRYRV UHFXUVRV
ILQDQFHLURVHJHUHQFLDLVVLJQLILFDWLYRVHSRGHPQmRUHVXOWDUHPGHVHPSHQKRVDWLVIDWyULR
FRPRHVSHUDGRRXHVWLPDGRSDUDDVVXDVRSHUDo}HVFRPRXPWRGR4XDLVTXHUGHVVDV
IDOKDVQDLPSOHPHQWDomRGRVSURMHWRVGHFUHVFLPHQWRHRXH[SDQVmRGDVLQVWDODo}HV
H[LVWHQWHVSRGHUmRFDXVDULPSDFWRQHJDWLYRQDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHQRVQHJyFLRV
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Decisões desfavoráveis ou a impossibilidade de se realizar depósitos judiciais ou
de se prestar ou oferecer garantias em atuais e futuros processos judiciais,
administrativos ou arbitrais podem causar efeitos adversos aos negócios, da
Companhia, sua condição financeira e seus resultados operacionais.
$&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRHSRGHUmRVHUQRIXWXURSDUWHVHPSURFHVVRV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV HRX DUELWUDLV UHOHYDQWHV EHP FRPR HP ILVFDOL]Do}HV H
DXWXDo}HV VHMD HP PDWpULD FtYHO WULEXWiULD DGPLQLVWUDWLYD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD
UHJXODWyULDDPELHQWDOFULPLQDOFRQFRUUHQFLDOGHQWUHRXWUDV(PGHPDUoRGH
RVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHSULQFLSDLVH[HFXWLYRVjpSRFD$OH[DQGUH2VWURZLHFNLH
5HQDWR)HGHUQDTXDOLGDGHGHDGPLQLVWUDGRUHVGD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$HUDPUpXV
HPGRLVSURFHVVRVSRUVXSRVWR&ULPHFRQWUDD2UGHP7ULEXWiULDFRQIRUPHGHVFULWRQD
6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH RV UHVXOWDGRV GHVWHV SURFHVVRV OKH VHUmR
IDYRUiYHLV RX VHUmR IDYRUiYHLV DRV PHPEURV GH VXD DGPLQLVWUDomR RX DLQGD TXH
FRQVWLWXLUi HRX PDQWHUi SURYLVLRQDPHQWR SDUFLDO RX WRWDO VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV
SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVVHV SURFHVVRV 6HX HQYROYLPHQWR H GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVQRVUHIHULGRVSURFHVVRVHVSHFLDOPHQWHDTXHOHVGHQDWXUH]DUHOHYDQWH
HTXHSRVVDPFDXVDUGDQRVjLPDJHPEHPFRPRGHFLV}HVGHVIDYRUiYHLVQRkPELWR
GHVVHV SURFHVVRV SRGHUmR UHVWULQJLU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FRQGX]LU VHXV
QHJyFLRVH[LJLUSDJDPHQWRVVXEVWDQFLDLVTXHQmRWHQKDPVLGRSURYLVLRQDGRVDIHWDUD
FRQWLQXLGDGHRXDUHQWDELOLGDGHGHOLQKDVGHVHUYLoRVMiHVWDEHOHFLGDVSHOD&RPSDQKLD
LPSHGLU D UHDOL]DomR GH VHXV SURMHWRV FRQIRUPH LQLFLDOPHQWH SODQHMDGRV UHFHEHU
LQFHQWLYRV H EHQHItFLRV ILVFDLV DFHVVDU ILQDQFLDPHQWRV H UHFXUVRV GD DGPLQLVWUDomR
S~EOLFD H SRU FRQVHJXLQWH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV VHXV QHJyFLRV VXD VLWXDomR
ILQDQFHLUDHVXDUHSXWDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRQIRUPH
RFDVRSRGHPLQFRUUHUHPFXVWRVFRPKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVSDUDRSDWURFtQLRGHVVHV
SURFHVVRV DOpP GH D &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D RIHUHFHU JDUDQWLDV RX VRIUHU
FRQVWULo}HVHPWDLVSURFHVVRVRTXHSRGHUiUHGX]LUVXDOLTXLGH]HDIHWDUVXDFRQGLomR
ILQDQFHLUD

$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUD
UHDOL]DU GHSyVLWRV MXGLFLDLV SUHVWDU RX RIHUHFHU JDUDQWLDV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX
DGPLQLVWUDWLYRV TXH GLVFXWDP YDORUHV VXEVWDQFLDLV $ GLILFXOGDGH QD REWHQomR GH
UHFXUVRV QHFHVViULRV SDUD D UHDOL]DomR GHVWHV GHSyVLWRV RX GH SUHVWDomR RX
RIHUHFLPHQWRGHVWDVJDUDQWLDVQmRVXVSHQGHUiDFREUDQoDGRVYDORUHVGHFRUUHQWHVGH
HYHQWXDLV FRQGHQDo}HV H SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR DRV VHXV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$OpPGLVVRDHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DomRGRVGHSyVLWRVPHQFLRQDGRVDFLPD
RX GD SUHVWDomR RX GR RIHUHFLPHQWR GH JDUDQWLDV SRGHUi JHUDU D IRUPDOL]DomR GH
SHQKRUD OLYUH GH VHXV EHQV LQFOXVLYH GH VHXV DWLYRV ILQDQFHLURV IDWXUDPHQWR H DWp
PHVPRDGLILFXOGDGHGHREWHQomRGHFHUWLG}HVGHUHJXODULGDGHILVFDORTXHSRGHWHUXP
HIHLWRDGYHUVRHPQDVVXDVRSHUDo}HVHQRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXQHJyFLR
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$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSHUDQWHR,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH0HWURORJLD4XDOLGDGHH7HFQRORJLD ³,10(752´ TXHSRGHPUHVXOWDUQDDSOLFDomR
GH SHQDOLGDGHV 1R kPELWR GH ILVFDOL]DomR REULJDWyULD UHDOL]DGD SHOR ,10(752 D
FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHPGHVFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVVXMHLWD
j&RPSDQKLDDDEHUWXUDGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVVDQFLRQDGRUHVSDUDDDSXUDomR
GHLUUHJXODULGDGHV$&RPSDQKLDMiIRLHSRGHUiYLUDVHUDXWXDGDSRULUUHJXODULGDGHV
UHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVQRTXHWDQJHD L XWLOL]DomRLQFRUUHWDGH
PDUFDVVtPERORVRXVHORGR,10(752 LL HUURIRUPDOSRULQGLFDomRTXDQWLWDWLYDHP
GHVDFRUGRFRPDVUHJUDVDSOLFiYHLV LLL FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHPRVWHQWDURVHOR
GH LGHQWLILFDomR GD FRQIRUPLGDGH DSURYDGR SHOR 6LVWHPD %UDVLOHLUR GH $YDOLDomR GD
&RQIRUPLGDGH

'HVVD IRUPD HP VH FRQILUPDQGR DV LUUHJXODULGDGHV D &RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD D
DSOLFDomRGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/HLQGHGHGH]HPEURGH DUW 
TXHFRPSUHHQGHP L DGYHUWrQFLD LL PXOWDTXHSRGHYDULDUHQWUH5 FHPUHDLV 
H 5  XP PLOKmR H PHLR GH UHDLV  LLL  LQWHUGLomR LY  DSUHHQVmR Y 
LQXWLOL]DomR YL  VXVSHQVmR GR UHJLVWUR GH REMHWR H YLL  FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GR
REMHWR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV H DUELWUDLV QRV
TXDLVD&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGD LQFOXLQGRVHXVDGPLQLVWUDGRUHV YHURVLWHQVD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

As matérias primas e/ou componentes utilizados pela Companhia são importados
ou têm seus preços direta ou indiretamente atrelados ao dólar americano. Uma
oscilação brusca e inesperada em seus preços poderá causar um efeito adverso
relevante.
2VSURGXWRVHSULQFLSDLVPDWpULDVSULPDVTXHD&RPSDQKLDLPSRUWDWrPRVHXSUHoR
DWUHODGRDRGyODU(PUD]mRGRFXVWRGRVSURGXWRVHPDWpULDVSULPDVWHUHPVHXVSUHoRV
GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH DWUHODGRV DR GyODU VHXV YDORUHV IOXWXDP GH DFRUGR FRP D
RVFLODomRPXQGLDOGDRIHUWDHGDSURFXUDEHPFRPRGHDFRUGRFRPDFRWDomRGRGyODU
+LVWRULFDPHQWHRVSUHoRVGHWDLVSURGXWRVHPDWpULDVSULPDVQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
VRIUHUDP IOXWXDo}HV GHYLGR D XPD VpULH GH IDWRUHV VREUH RV TXDLV QmR WHPRV H QmR
WHUHPRV FRQWUROH &DVR RFRUUD XPD YDULDomR VLJQLILFDWLYD QRV SUHoRV GRV SURGXWRV
LPSRUWDGRVHRXGDVPDWpULDVSULPDVSDUDDSURGXomRQDVVXDVIiEULFDVRVIDEULFDQWHV
QHFHVVLWDUmR UHSDVVDU QRV SUHoRV GRV SURGXWRV R DXPHQWR GHVWH FXVWR SDUD VHXV
FOLHQWHVVHQGRTXHWDOUHSDVVHSRGHUiQmRVHUSRVVtYHOSRUXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRGH
WHPSRRTXHSRGHUiYLUDGLPLQXLUVXDPDUJHPGHOXFURHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

$GLFLRQDOPHQWHXPDXPHQWRUHOHYDQWHQRVSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVSRGHHQFDUHFHU
R SUHoR ILQDO GRV SURGXWRV RIHUHFLGRV SHORV PHPEURV GD LQG~VWULD D SRQWR GH UHGX]LU
SDUWH GD GHPDQGD SURYHQLHQWH GH FRQVXPLGRUHV GDV FODVVHV GH UHQGD PDLV EDL[DV
UHGX]LQGRRWDPDQKRGRPHUFDGRFRPRXPWRGRHSRUFRQVHJXLQWHFDXVDQGRXPHIHLWR
DGYHUVRQDVVXDVYHQGDVHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
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A Companhia pode ser considerada responsável por danos causados por seus
produtos a consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar adversamente os
seus resultados.
1R %UDVLO D OHJLVODomR GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU LPSXWD DR IRUQHFHGRU VHMD HOH R
IDEULFDQWH FRPHUFLDQWH LPSRUWDGRU RX TXDOTXHU RXWUR DJHQWH TXH SDUWLFLSH GLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWH GD FDGHLD GH FRQVXPR  UHVSRQVDELOLGDGH REMHWLYD H VROLGiULD SRU
HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV DRV FRQVXPLGRUHV $OpP GLVVR D OHJLVODomR LPS}H DR
IRUQHFHGRUR{QXVGDSURYDQDGHPDQGDGHXPFOLHQWHRTXHFRQVHTXHQWHPHQWHLPS}H
FHUWDGHVYDQWDJHPSURFHVVXDO

$SURWHomRMXGLFLDODRFRQVXPLGRUSRGHVHUH[HUFLGDSRUPHLRGHDo}HVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYDVHQRFDVRGHDo}HVFROHWLYDVDVDo}HVSRGHPVHUSURSRVWDVSRUDXWRULGDGHV
HVWDGXDLV RX IHGHUDLV PHGLDQWH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD
QRWDGDPHQWHR0LQLVWpULR3~EOLFRRX3URJUDPDGH3URWHomRH'HIHVDGR&RQVXPLGRU
352&21 FRPRSURSyVLWRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRURXSRURUJDQL]Do}HV
GH SURWHomR DR GLUHLWR GR FRQVXPLGRU $o}HV MXGLFLDLV RX SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
SRGHUmRVHUSURSRVWRVVREDVDOHJDo}HVGHTXHRVVHXVSURGXWRV HUDPGHIHLWXRVRV
YLFLDGRV RX QmR FRQWLQKDP LQIRUPDo}HV DGHTXDGDV GHQWUH RXWUDV (VVHV SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRV VmR HP VtQWHVH DXWRV GH LQIUDomR H LQTXpULWRV FLYLV SURSRVWRV
UHVSHFWLYDPHQWHSHOR352&21HR0LQLVWpULR3~EOLFRDOpPGHRXWURVyUJmRVHQWLGDGHV
GH SURWHomR DR GLUHLWR GR FRQVXPLGRU FRPR p R FDVR GD 6HFUHWDULD 1DFLRQDO GR
&RQVXPLGRU 6(1$&21 

&DVRYHQKDDVHUUHVSRQVDELOL]DGDRXFRQGHQDGDSRUGHIHLWRVYtFLRVHUURVRXIDOKDV
GHVHXVSURGXWRV LQFOXLQGRDFLGHQWHV HPXPDDomRMXGLFLDOWDOGHFLVmRSRGHUiWHUXP
HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR HP VHX QHJyFLR VXD UHSXWDomR VXD PDUFD VHX UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHILQDQFHLURHHPVHXIOX[RGHFDL[DDOpPGHYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
VXD OXFUDWLYLGDGH (YHQWXDO PXOWD LPSRVWD SHOR 352&21 LJXDOPHQWH SRGH OKH DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH

$GLFLRQDOPHQWH D DSUHVHQWDomR GH GHIHVD HP XPD DomR MXGLFLDO FXMR REMHWR p VXD
UHVSRQVDELOLGDGH SRU GHIHLWRVYtFLRV HP SURGXWRV SRGH GHPDQGDU XP FXVWR DGLFLRQDO
HOHYDGREHPFRPRUHTXHUHUVXEVWDQFLDODWHQomRHWHPSRGRSHVVRDODGPLQLVWUDWLYRH
WpFQLFRGD&RPSDQKLD$LQGDDSXEOLFLGDGHQHJDWLYDTXHSRGHULDYLUDVHUJHUDGDHP
UHODomR D GHIHLWRV YtFLRV HUURV RX IDOKDV QRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR
DFLGHQWHV  H j VXD TXDOLGDGH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VXD UHSXWDomR SHUDQWH
DWXDLVHIXWXURVFRQVXPLGRUHVDVVLPFRPRVXDLPDJHPFRUSRUDWLYDHGHVXDVPDUFDV
R TXH SRGHULD FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH HP VHXV QHJyFLRV H VLWXDomR
ILQDQFHLUD
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O negócio da Companhia está sujeito à flutuação substancial devido aos padrões
sazonais de compra dos seus consumidores.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDIOXWXDo}HVVD]RQDLVHPVXDVYHQGDVOtTXLGDVHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVTXHSRGHPYDULDUGHWULPHVWUHSDUDWULPHVWUH8PDUHGXomRQDFRQILDQoD
GRVFRQVXPLGRUHVGXUDQWHHLPHGLDWDPHQWHDSyVSHUtRGRVHPTXHDVYHQGDVVmRPDLV
DOWDVWDLVFRPRGLDGDVFULDQoDVblack fridayQDWDOHIpULDVHVFRODUHVWHULDXPLPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQRVVHXVUHVXOWDGRV

$VD]RQDOLGDGHWDPEpPLQIOXHQFLDRVVHXVSDGU}HVGHFRPSUDMiTXHDVPHUFDGRULDV
VmRDGTXLULGDVHPDQWHFLSDomRDSHUtRGRVHPTXHKLVWRULFDPHQWHKiPDLRUGHPDQGD
(VWHSDGUmRGHFRPSUDLPSDFWDGLUHWDPHQWHRVVHXVIOX[RVGHFDL[DQtYHLVGDVFRQWDV
DSDJDUHHVWRTXH$GHPDLVDVD]RQDOLGDGHDIHWDRVHXFDSLWDOGHJLURSRLVGXUDQWHD
SULPHLUD PHWDGH GR DQR WHP DXPHQWR GH VXDV QHFHVVLGDGHV GH IOX[R GH FDL[D HP
GHFRUUrQFLD   GR YHQFLPHQWR GRV SDJDPHQWRV DRV IRUQHFHGRUHV SHORV HVWRTXHV
DGTXLULGRVDQWHVGDVDOWDVHVWDo}HVGHYHQGDVH  GHXPDGLPLQXLomRQRYROXPHGH
YHQGDVTXHQRUPDOPHQWHRFRUUHDSyVDWHPSRUDGDGHYHQGDVGR1DWDOTXHVHSURORQJD
DWpRILQDOGRSULPHLURVHPHVWUHQRDQRVXEVHTXHQWH

2VHXUHVXOWDGRWULPHVWUDOWDPEpPSRGHYDULDUVLJQLILFDWLYDPHQWHHPFRQVHTXrQFLDGH
YiULRVRXWURVIDWRUHVLQFOXLQGRHQWUHRXWURVRPRPHQWRGDDSUHVHQWDomRHSXEOLFLGDGH
GH QRYRV SURGXWRV H DOWHUDo}HV QD YDULHGDGH GH SURGXWRV 4XDLVTXHU IOXWXDo}HV
VD]RQDLV RX WULPHVWUDLV IXWXUDV SRGHP QmR FRUUHVSRQGHU jV H[SHFWDWLYDV GRV
LQYHVWLGRUHVHDQDOLVWDVGHPHUFDGRHLVVRSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVHXQHJyFLR
UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H RSHUDFLRQDLV H R SUHoR GDV VXDV Do}HV 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHDVD]RQDOLGDGHjTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDYLGH6HomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

As locações e a utilização dos imóveis em que se situam a fábrica da Companhia
localizada em Manaus/AM, seu depósito localizado em Extrema/MG, seu centro de
distribuição localizado em Itajaí/SC e seu escritório localizado em São Paulo/SP
lhe expõem a riscos de continuidade das atividades operacionais conduzidas
nesses imóveis.

2VLPyYHLVHPTXHVHVLWXDPDIiEULFDORFDOL]DGDHP0DQDXV$0RGHSyVLWRORFDOL]DGR
HP([WUHPD0*RFHQWURGHGLVWULEXLomRORFDOL]DGRHP,WDMDt6&HRHVFULWyULRORFDOL]DGR
HP6mR3DXOR63VmRDOXJDGRVGHWHUFHLURV

2 FRQWUDWR GH ORFDomR GR HVFULWyULR ORFDOL]DGR HP 6mR 3DXOR63 HVWi YLJRUDQGR
DWXDOPHQWHSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR'HDFRUGRFRPD/HLQQHVVHFHQiULR
RORFDGRUSRGHUiGHQXQFLDURFRQWUDWRDTXDOTXHUWHPSRPHGLDQWHSUpYLDFRPXQLFDomR
SRUHVFULWRFRQFHGHQGRXPSUD]RGHGLDVSDUDGHVRFXSDomR

$GHPDLVFRPUHODomRDWRGRVRVLPyYHLVORFDGRVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLU
L  UHQRYDU RV FRQWUDWRV GH ORFDomR GH VXDV XQLGDGHV HP WHUPRV DFHLWiYHLV LL 
DSUHVHQWDUDDomRUHQRYDWyULDQRSUD]ROHJDORX LLL FXPSULURVUHTXLVLWRVOHJDLVGDDomR
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UHQRYDWyULDRTXHOKHREULJDULDHYHQWXDOPHQWHDPXGDURORFDOGHXPDDWXDOXQLGDGH
$LQGDVHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUQHJRFLDUQRYRFRQWUDWRGHORFDomRSDUDTXDOTXHUGDV
XQLGDGHVMiH[LVWHQWHSRGHHVWDUVXMHLWDDFRQGLo}HVPHQRVIDYRUiYHLVTXHDVDWXDLV

$OpP GLVVR GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO RV SURSULHWiULRV SRGHP EXVFDU
MXGLFLDOPHQWH D UHYLVmR GR YDORU GR DOXJXHO SHULRGLFDPHQWH JHUDOPHQWH D FDGD WUrV
DQRV8PDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUGRVLPyYHLVDOXJDGRVSRGHLQGLUHWDPHQWHDIHWDU
RYDORUGRDOXJXHOQRPRPHQWRGHVXDUHQHJRFLDomRRTXHDIHWDUiDGYHUVDPHQWHDVXD
SRVLomRILQDQFHLUDHRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

$GHPDLVVHGHFLGLUIHFKDUDVXQLGDGHVORFDOL]DGDVHPLPyYHLVDOXJDGRVGHWHUFHLURV
DQWHV GR ILP GRV SUD]RV FRQWUDWXDLV GDV ORFDo}HV SRGHUi VHU REULJDGD D SDJDU XPD
PXOWDFRQWUDWXDODRUHVSHFWLYRSURSULHWiULRFRPRFRQVHTXrQFLDGDUHVFLVmRDQWHFLSDGD
GR FRQWUDWRGH ORFDomR $ GHSHQGHU GR SDWDPDU GHVVD PXOWD HVWD SRGHULD OKH DIHWDU
DGYHUVDPHQWH

&DVR TXDOTXHU GHVVDV KLSyWHVHV RFRUUD D &RPSDQKLD SRGHUi WHU VHXV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

A Companhia pode incorrer em custos e penalidades decorrentes da ausência de
averbação de construção nas matrículas de seus imóveis operacionais

$H[LVWrQFLDGHiUHDVFRQVWUXtGDVQmRDYHUEDGDVQDVPDWUtFXODVGRVLPyYHLVHGLILFDGDV
VHPDDXWRUL]DomRSUpYLDGD3UHIHLWXUD0XQLFLSDOFRPSHWHQWHRXHPGHVDFRUGRFRPRV
SURMHWRV DSURYDGRV SRGHUi DFDUUHWDU ULVFRV H SDVVLYRV SDUD RV LPyYHLV LUUHJXODUHV H
SDUD D &RPSDQKLD RV TXDLV QHP VHPSUH VmR SDVVtYHLV GH UHVVDUFLPHQWR SHORV
SURSULHWiULRVGRVLPyYHLV

&DVR UHIHULGDV iUHDV LUUHJXODUHV YHQKDP D VRIUHU ILVFDOL]DomR SHORV yUJmRV
UHVSRQViYHLVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDDOJXQVULVFRVWDLVFRPR L DDSOLFDomRGH
PXOWDVSHODDGPLQLVWUDomRS~EOLFD LL DLPSRVVLELOLGDGHGDDYHUEDomRGDFRQVWUXomR
LLL DQHFHVVLGDGHGHUHJXODUL]DomRGDViUHDVGRVLPyYHLVHGHHYHQWXDLVSHQGrQFLDVD
HOHVUHODFLRQDGDV LY SRVVLELOLGDGHGHH[LJrQFLDVIRUPXODGDVSHORVyUJmRVHQYROYLGRV
TXHGHPDQGHPWHPSRSDUDVXDH[HFXomRHFXPSULPHQWR Y DQHJDWLYDGHH[SHGLomR
RXUHQRYDomRGDOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWR YL DUHFXVDGDFRQWUDWDomRRXUHQRYDomR
GH VHJXUR SDWULPRQLDO H YLL  D LQWHUGLomR GRV LPyYHLV SRGHQGR DLQGD FXOPLQDU QD
REULJDomRGD&RPSDQKLDGHGHPROLUDViUHDVQmRUHJXODUL]DGDVRTXHSRGHUiDIHWDU
DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GRV LPyYHLV H
FRQVHTXHQWHPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

7DLVULVFRVSRGHPUHVXOWDUQDQHFHVVLGDGHGHD&RPSDQKLDWHUTXHDGLDQWDUUHFXUVRV
SDUDFREULUWDLVFXVWRVDFLPDGRRUoDGRRXQDQHFHVVLGDGHGHEXVFDURXWURLPyYHOSDUD
D UHVSHFWLYD XQLGDGH $LQGD WDLV IDWRUHV SRGHP DIHWDU VHXV QHJyFLRV H UHGX]LU VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHIRUPDQHJDWLYD
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A Companhia depende de membros em sua alta administração e pode vir a
enfrentar dificuldades na eventual substituição por profissionais igualmente
qualificados.
*UDQGH SDUWH GR VXFHVVR GD &RPSDQKLD GHSHQGH GDV KDELOLGDGHV H HVIRUoRV GRV
PHPEURVTXHLQWHJUDPDVXDDOWDDGPLQLVWUDomRIRUPDGDSRUH[SHULHQWHVH[HFXWLYRVH
IXQFLRQiULRVFKDYHTXHGHWrPDPSORFRQKHFLPHQWRGRVHXQHJyFLR&DVRKDMDDSHUGD
RX R GHVOLJDPHQWR GH TXDLVTXHU GRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV FKDYH LQFOXVLYH HP
GHFRUUrQFLDGHSURFHVVRVFULPLQDLVSRGHUiHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVQDVXDVXEVWLWXLomR
SRU SURILVVLRQDLV LJXDOPHQWH TXDOLILFDGRV $OpP GLVVR D FRQWUDWDomR FDSDFLWDomR H
LQWHJUDomRGHXPQRYRPHPEURGDDOWDDGPLQLVWUDomRVHMDXPDFRQWUDWDomRLQWHUQDRX
H[WHUQDSRGHPVHUGHPRUDGDVHQmRWHUr[LWR$SHUGDGHTXDOTXHUPHPEURGDVXDDOWD
DGPLQLVWUDomR HRX HYHQWXDLV GLILFXOGDGHV HQIUHQWDGDV QD VXD VXEVWLWXLomR SRU
SURILVVLRQDLV FRP H[SHULrQFLD H TXDOLILFDomR VHPHOKDQWHV SRGHUi DIHWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWH R VHX DPDGXUHFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR EHP FRPR FDXVDU XP
HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

Violações, interrupções significativas ou falhas na segurança das plataformas
virtuais ou sistemas de tecnologia da informação da Companhia podem impactar
adversamente os seus negócios.
$VSODWDIRUPDVYLUWXDLVHVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDDVTXDLV
VmRXPLPSRUWDQWHPHLRGHDSUHVHQWDomRGRVVHXVQHJyFLRVVmRVXVFHWtYHLVDGDQRV
LQWHUUXSo}HVRXGHVOLJDPHQWRVGHYLGRDTXHGDVGHHQHUJLDIDOKDVGHKDUGZDUHIDOKDV
HVWUXWXUDLVRXRSHUDFLRQDLVYtUXVGHFRPSXWDGRUDWDTXHVGHKDFNHUVRXWURVSUREOHPDV
GH VHJXUDQoD GH GDGRV IDOKDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV HUUR GR XVXiULR LPSURELGDGH
FDWiVWURIHV DWXDOL]Do}HV GH VLVWHPD RX VRIWZDUH LQWHJUDomR RX PLJUDomR RX RXWURV
HYHQWRV RX LPSUHYLVWRV 9LRODo}HV RX LQWHUUXSo}HV GDV VXDV SODWDIRUPDV YLUWXDLV RX
VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR YLRODo}HV GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV
FRUUXSomR GH GDGRV RX RXWURV SUREOHPDV GH VHJXUDQoD GH GDGRV SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWH DV VXDV PDUFDV VXD UHSXWDomR VHX UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV RX
SDUFHLURVGHQHJyFLRVRXDSHUFHSomRGRVFRQVXPLGRUHVRXLQYHVWLGRUHVEHPFRPR
VHXV QHJyFLRV RX SURGXWRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD GHSHQGH GH VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRSDUDUHDOL]DUDWLYLGDGHVGHSXEOLFLGDGHHPDUNHWLQJGLJLWDOHVH
FRPXQLFDU SRU PHLR GH PHQVDJHQV HOHWU{QLFDV FRP VHX SHVVRDO FOLHQWHV H
IRUQHFHGRUHV (VVDV DWLYLGDGHV SRGHP VHU SUHMXGLFDGDV GHYLGR DR DXPHQWR GH
IXQFLRQiULRV HP KRPH RIILFH R TXH SRGH DXPHQWDU D FKDQFHV GH IDOKDV HRX
LQWHUUXSo}HVQDVSODWDIRUPDV

7DLVFLUFXQVWkQFLDVSRGHPUHVXOWDUSRUH[HPSORHPDFHVVRQmRDXWRUL]DGRGLYXOJDomR
PRGLILFDomRXVRLQGHYLGRSHUGDRXGHVWUXLomRGHLQIRUPDo}HVFRPHUFLDLVGDGRVSHVVRDLV
RX VLVWHPDV LQFOXLQGR DTXHOHV TXH SHUWHQFHP D &RPSDQKLD DRV VHXV FOLHQWHV RX D
WHUFHLURVURXERGHGDGRVFRQILGHQFLDLVLQFOXLQGRGDGRVSHVVRDLVSHUGDGHDFHVVRDGDGRV
RXVLVWHPDVFUtWLFRVDWUDYpVGHransomwareDWDTXHVGHVWUXWLYRVRXRXWURVPHLRVHUURVGH
WUDQVDomRDWUDVRVQRVQHJyFLRVHLQWHUUXSo}HVQRVHUYLoRRXQRVLVWHPD
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4XDLVTXHU GHVWHV DFRQWHFLPHQWRV SRGH OKH VXMHLWDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D
UHVSRQVDELOL]DomR RX SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV 6RPDGR D LVWR SRGHUi
DLQGDHVWDUVXMHLWDjSHUGDGHFOLHQWHVH[LVWHQWHVRXSRWHQFLDLVSHUGDGHYHQGDVGDQRV
jPDUFDUHSXWDomRHRXWUDVSHUGDVILQDQFHLUDV$OpPGLVVRVHQmRIRUFDSD]GHHYLWDU
YLRODo}HVjVHJXUDQoDSRGHUiVRIUHUGDQRVRXSHQDOLGDGHVILQDQFHLUDVHGHUHSXWDomR
GHYLGR j GLYXOJDomR QmR DXWRUL]DGD GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV SHUWHQFHQWHV j
&RPSDQKLDRXDRVVHXVFOLHQWHV

2 FXVWR H DV FRQVHTXrQFLDV RSHUDFLRQDLV GH UHVSRQGHU D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD
FLEHUQpWLFDH LPSOHPHQWDU PHGLGDV GH UHPHGLDomR SRGHP VHU VLJQLILFDWLYRV H QmRKi
VHJXURVDWXDOPHQWHFRQWUDWDGRVSDUDFREULORV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDV
PHGLGDVHSODQRVGHUHFXSHUDomRLPSOHPHQWDGRVVHUmREHPVXFHGLGRVQDSUHYHQomR
GHDWDTXHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDLQFLGHQWHVJHUDLVGHVHJXUDQoDGHLQIRUPDo}HV
RXLQWHUUXSomRGRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR$OpPGLVVRjPHGLGDTXHRV
VHXVQHJyFLRVHRFHQiULRGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDHYROXDPSRGHUmRVHUQHFHVViULRV
LQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLVVLJQLILFDWLYRVSDUDSURWHJHUVXDLQIUDHVWUXWXUDGHWHFQRORJLDGH
GDGRVHLQIRUPDo}HVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHRV
UHVXOWDGRVGDVVXDVRSHUDo}HV

2DPELHQWHUHJXODWyULRHPUHODomRjVTXHVW}HVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDSULYDFLGDGH
HSURWHomRGHGDGRVpFDGDYH]PDLVFRPSOH[RHSRGHWHULPSDFWRVQRVVHXVQHJyFLRV
LQFOXLQGRRDXPHQWRGHULVFRVFXVWRVHGDVREULJDo}HVGHFRQIRUPLGDGH$/HL*HUDO
GH 3URWHomR GH 'DGRV /HL Q  ± ³/*3'´  TXH HQWURX HP YLJRU HP VXD
PDLRUSDUWHHPVHWHPEURGHHXPQ~PHURFDGDYH]PDLRUGHUHJUDVUHIHUHQWHVj
SURWHomRGHGDGRVHPWRGRRPXQGRSRGHUHVXOWDUHPPDLRUHVFXVWRVGHFRQIRUPLGDGH
HULVFRV2VSRVVtYHLVFXVWRVGHFRQIRUPLGDGHSRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$GLFLRQDOPHQWHGHDFRUGRFRPD/*3'RVDJHQWHVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
SRGHPUHVSRQGHUVROLGDULDPHQWHSHORVGDQRVFDXVDGRVDRVWLWXODUHVHPGHFRUUrQFLDGR
WUDWDPHQWR GH GDGRV GH PRGR TXH D &RPSDQKLD WDPEpP SRGHUi VHU FRQVLGHUDGD
VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV
GHFRUUHQWHV GR GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV HVWDEHOHFLGDV QD /*3' SRU RXWURV
FRQWURODGRUHVHQYROYLGRVGLUHWDPHQWHQDVPHVPDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRV
TXHD&RPSDQKLDHRXSRURSHUDGRUHVTXHUHDOL]DUHPWUDWDPHQWRGHGDGRVGHDFRUGR
FRPDVVXDVLQVWUXo}HV

A incapacidade ou falha da Companhia em proteger sua propriedade intelectual,
bem como qualquer violação de propriedade intelectual contra a Companhia,
podem ter um impacto negativo em seus resultados operacionais

2VDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDODWXDLVHIXWXURVGD&RPSDQKLDWDLVFRPRPDUFDV
QRPHV GH GRPtQLR SDWHQWHV GHVHQKRV LQGXVWULDLV NQRZKRZ H RXWUDV SURSULHGDGHV
LQWHOHFWXDLV LQFOXLQGRDTXHODVUHODFLRQDGDVjWHFQRORJLDSURGXWRVHPDUFDVSUySULDV 
VmRHVVHQFLDLVSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGH
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HPSDUWHGDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUHSUHVHUYDURVVHXVDWLYRVSDVVtYHLVGHSURWHomR
SRULQVWLWXWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOVREUHWXGRHPUHODomRjVPDUFDVHGRPtQLRV
$VVLPHYHQWRVFRPRRLQGHIHULPHQWRGHILQLWLYRGHVHXVSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFD
SHUDQWHR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ RXVRVHPDXWRUL]DomR
RXRXWUDDSURSULDomRLQGHYLGDGDVPDUFDVUHJLVWUDGDVGD&RPSDQKLDSRGHPGLPLQXLUR
YDORUGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDRXVXDUHSXWDomRGHPRGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUi
VRIUHULPSDFWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV)DYRUFRQVXOWDURLWHPE
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SDUD UHODomR GH EHQV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO
UHOHYDQWHVGD&RPSDQKLD

&DVRD&RPSDQKLDQmRORJUHr[LWRHPREWHUHYHQWXDLVUHJLVWURVGHPDUFDSHQGHQWHV
EHP FRPR SURWHJHU DGHTXDGDPHQWH VHXV DWLYRV LQWDQJtYHLV WDO HYHQWR SRGHUi JHUDU
LPSDFWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV QRV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]UHSXWDomRHRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLD
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPHPSDUWHGHOLFHQoDVGHXVRGHPDUFDVTXH
FDVRVHXVUHJLVWURVHQIUHQWHPDOJXPyELFHSRGHPJHUDULPSDFWRVQHJDWLYRVQRVVHXV
UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 1HVWHV FDVRV Do}HV MXGLFLDLV SRGHP VHU QHFHVViULDV SDUD
JDUDQWLURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLD&DVRQHVWDVDo}HVRV
VHXV GLUHLWRV QmR VHMDP DVVHJXUDGRV D &RPSDQKLD SRGHUi VRIUHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHVVREUHVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHIOX[RGH
FDL[D

4XDOTXHUIDOKDHPSURWHJHUVXDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPVHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV2PRQLWRUDPHQWRGRXVRQmRDXWRUL]DGRGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
pGLItFLOHDVVLPD&RPSDQKLDSRGHQmRSURWHJHUDGHTXDGDPHQWHVHXVGLUHLWRVRXLPSHGLU
TXHWHUFHLURVVHDSURSULHPGHVWHV2FDVLRQDOPHQWHWHUFHLURVMiSRGHPWHUUHJLVWUDGRRX
DGTXLULGRGLUHLWRVGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVLPLODUHVSDUDSURGXWRVRXVROXo}HVTXHDWHQGDP
DRVHXPHUFDGR+iWDPEpPRULVFRGHD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO HP WHPSR KiELO RX TXH RV FRQFRUUHQWHV FRQWHVWHP RX LQYDOLGHP
TXDLVTXHU SURSULHGDGHV LQWHOHFWXDLV H[LVWHQWHV RX IXWXUDV OLFHQFLDGDV SHOD &RPSDQKLD
$OpP GLVVR OLWtJLRV GLVSHQGLRVRV H GHPRUDGRV SRGHP VHU QHFHVViULRV SDUD LPSRU H
GHWHUPLQDURHVFRSRGHVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHHVHD&RPSDQKLDQmRREWLYHUr[LWR
HPGHIHVDVHXVQHJyFLRVSRGHPVHULPSDFWDGRV

1HVVHVHQWLGRUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDSURWHJHURVGLUHLWRV
GHPDUFDVSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHPGHVYLDUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRHSRGH
ID]HUFRPTXHRVFXVWRVUHODFLRQDGRVjSURWHomRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
DXPHQWHPVXEVWDQFLDOPHQWH

(P YLVWD GDV FDUDFWHUtVWLFDV GD OHJLVODomR UHODWLYD j SURWHomR GH PDUFDVSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO TXH GHWHUPLQD SHUtRGRV GH VLJLOR HP TXH QmR VH SRGH REWHU LQIRUPDo}HV
VREUHPDUFDVHRXWHFQRORJLDVHPSURFHVVRGHUHJLVWURRXREWHQomRGHSURWHomRQmR
p SRVVtYHO JDUDQWLU TXH D XWLOL]DomR GH PDUFDV SHOD &RPSDQKLD RX GHWHUPLQDGDV
SHVTXLVDV QmR YHQKDP D LQIULQJLU GLUHLWRV GH WHUFHLURV DVVLP FRPR QmR p SRVVtYHO
JDUDQWLUTXHHPUD]mRGLVWRRVSURGXWRVREMHWRGHSHVTXLVDVSRGHUmRVHUH[SORUDGRV
FRPHUFLDOPHQWH
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$ &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D DOWHUDU QR WRGR RX HP SDUWH DOJXPDV GDV VXDV
PDUFDVTXHVXSRVWDPHQWHLQIULQMDPRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURV
H SRGHVHUREULJDGD DSDJDU PXOWDV H[SUHVVLYDV UR\DOWLHV RX WD[DV GH OLFHQFLDPHQWR
SDUDRXVRGHSDWHQWHVRXGLUHLWRVDXWRUDLVGHWHUFHLURVTXHHYHQWXDOPHQWHYHQKDPD
VHUFREUDGRVRXUHTXHULGRVDWtWXORLQGHQL]DWyULR

4XDOTXHUGLVFXVVmRDFHUFDGRGLUHLWRGHXVRHH[SORUDomRGDVPDUFDVSHOD&RPSDQKLD
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDLPSDFWDQGRQHJDWLYDPHQWHHP
VHXV UHVXOWDGRV $GLFLRQDOPHQWH WDLV DOWHUDo}HV SRGHUmR UHTXHUHU D DWHQomR GD
DGPLQLVWUDomR HRX DFDUUHWDU GHVSHVDV DGLFLRQDLV LQFOXVLYH GHVSHVDV OHJDLV IDWRUHV
TXHSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
GD&RPSDQKLD

A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral
de Proteção de Dados, podendo ser afetados adversamente pela aplicação de
multas e outros tipos de sanções.

(PGHDJRVWRGHIRLSXEOLFDGDD/*3'DTXDOUHJXODDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDV
DRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOGHIRUPDJHUDOHQmRPDLVHVSDUVDHVHWRULDO
LQFOXVLYH HP PHLR GLJLWDO SRU PHLR GH XP FRQMXQWR GH UHJUDV TXH LPSDFWD WRGRV RV
VHWRUHVGDHFRQRPLDSRGHQGRJHUDUFXVWRVDGLFLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDHPYLUWXGH
GDQHFHVVLGDGHGHDGHTXDomRGHVXDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVjV
GLVSRVLo}HVGD/*3'$/*3'HQWURXHPYLJRUHPGHVHWHPEURGHH[FHWR
TXDQWR DV VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DUWV   H   TXH VRPHQWH VHUmR
DSOLFiYHLV D SDUWLU GH  GH DJRVWR GH  HP YLUWXGH GD SURPXOJDomR GD /HL Q


$ /*3' HVWDEHOHFHX XP QRYR PDUFR OHJDO D VHU REVHUYDGR QDV RSHUDo}HV GH
WUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrHQWUHRXWURVRGHYHUGHWUDQVSDUrQFLDSRUSDUWH
GRFRQWURODGRUGRVGDGRVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVKLSyWHVHVHPTXH
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVpSHUPLWLGR EDVHVOHJDLV DVREULJDo}HVHUHTXLVLWRV
UHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDWUDQVIHUrQFLDVHFRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVEHP
FRPRSUHYrVDQo}HVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HVHDXWRUL]DDFULDomR
GD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´  DXWRULGDGHUHVSRQViYHOSRU
JDUDQWLURFXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD/*3'

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH Mi DGRWRXWRGDV DV PHGLGDV QHFHVViULDV SDUD D
SURWHomRGHGDGRVDGHTXDGDGHDFRUGRFRPD/*3'HTXHVHXVSURFHVVRVDWHQGDPj
WRGDVDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQDOHJLVODomRYLJHQWH

2GHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'WHPFRPRULVFRV L D
SURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRV
GHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVD
H VHWRULDO VREUH SURWHomR GH GDGRV DLQGD YLJHQWH H LL  D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV
SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW SRU DOJXQV
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yUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHV
PHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HGD$13'WHULQLFLDGRRVHXWUDEDOKRHVSHFLDOPHQWHHP
FDVRV GH LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD TXH UHVXOWHP HP DFHVVRV LQGHYLGRV D GDGRV
SHVVRDLV

$GHPDLVFRPDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'D&RPSDQKLD
HVXDFRQWURODGDSRGHPHVWDUVXMHLWDVjVVDQo}HVSUHYLVWDVQD/*3'GHIRUPDLVRODGD
RX FXPXODWLYD TXDLV VHMDP GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH
EORTXHLR WHPSRUiULR HRX HOLPLQDomR GH GDGRV SHVVRDLV VXVSHQVmR SDUFLDO GR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH
VHLV  PHVHV SURUURJiYHO SRU LJXDO SHUtRGR VXVSHQVmR GR H[HUFtFLR GD DWLYLGDGH GH
WUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH
VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRSURLELomRSDUFLDO RXWRWDOGRH[HUFtFLRGH
DWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRVHPXOWDGHDWpGRIDWXUDPHQWRGD
HPSUHVD JUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV
WULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5SRULQIUDomREHPFRPRPXOWDGLiULD
REVHUYDGR R OLPLWH JOREDO PHQFLRQDGR &RQVHTXHQWHPHQWH TXDOTXHU IDOKD TXH D
&RPSDQKLD H[SHULPHQWH QD SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV H QR FXPSULPHQWR GD
UHJXODPHQWDomRGHSURWHomRGHGDGRVDSOLFiYHOSRGHUHVXOWDUHPPXOWDVVLJQLILFDWLYDV
GLYXOJDomRGRLQFLGHQWHDRPHUFDGRUHPRomRGHGDGRVSHVVRDLVGDEDVHHVXVSHQVmR
GDV RSHUDo}HV R TXH SRGH VLJQLILFDWLYDPHQWH DIHWDU GH PDQHLUD QHJDWLYD D VXD
UHSXWDomRHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$OpP GLVVR GHYLGR DR QmR FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV HVWDEHOHFLGDV SHOD /*3' D
&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUGDQRVPDWHULDLVPRUDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYRV
SRU HOD FDXVDGD 'HVVD IRUPD D DXVrQFLD GH PHGLGDV GH VHJXUDQoD GH LQIRUPDomR
VXILFLHQWHV SDUD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV H GDGRV SHVVRDLV VHQVtYHLV WUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLDEHPFRPRHYHQWXDOLQDGHTXDomRGHVXDVSUiWLFDVHPRGHORGHQHJyFLRVj
/*3'HjOHJLVODomRDSOLFiYHOHPRXWUDVMXULVGLo}HVRQGHRSHUDSRGHPUHVXOWDUHPFXVWRV
HDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV
$GLFLRQDOPHQWH GH DFRUGR FRP D /*3' RV DJHQWHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
SRGHPUHVSRQGHUVROLGDULDPHQWHSHORVGDQRVFDXVDGRVDRVWLWXODUHVHPGHFRUUrQFLDGR
WUDWDPHQWRGHGDGRV$VVLPWDPEpPD&RPSDQKLDSRGHVHUFRQVLGHUDGDVROLGDULDPHQWH
UHVSRQViYHO SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV GHFRUUHQWHV GR
GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV HVWDEHOHFLGDV QD /*3' SRU RXWURV FRQWURODGRUHV
HQYROYLGRVGLUHWDPHQWHQDVPHVPDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVTXHD&RPSDQKLD
HRXSRURSHUDGRUHVTXHUHDOL]DUHPWUDWDPHQWRGHGDGRVGHDFRUGRFRPDVVXDVLQVWUXo}HV

Falhas no sistema de segurança da Companhia com relação à proteção de
informações confidenciais de seus clientes e de sua rede poderá prejudicar a sua
reputação e sua marca, além de afetar de forma relevante o seu negócio e
resultados das operações.
1R kPELWR GR FRPpUFLR HOHWU{QLFR GD FRPXQLFDomR online H GD LQIRUPiWLFD D
&RPSDQKLDGHYHHVWDEHOHFHUXPDWUDQVPLVVmRVHJXUDGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVHP
UHGHVS~EOLFDVHRDUPD]HQDPHQWRVHJXURGHGDGRVQRVVHXVVLVWHPDVFRQHFWDGRVD
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UHGHV S~EOLFDV $ &RPSDQKLD GHSHQGH GH WHFQRORJLDV GH FULSWRJUDILD H DXWHQWLFDomR
HOHWU{QLFDGHWHUFHLURVSDUDHIHWXDUDWUDQVPLVVmRVHJXUDGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
LQFOXLQGRQ~PHURVGHFDUWmRGHFUpGLWR$YDQoRVWHFQROyJLFRVQRYDVGHVFREHUWDVQR
FDPSR GD FULSWRJUDILD RX RXWURV GHVHQYROYLPHQWRV SRGHUmR UHVXOWDU QD H[SRVLomR GH
IDOKDVQDVWHFQRORJLDVTXHD&RPSDQKLDXWLOL]D8PDIDOKDQRVHQWLGRGHLPSHGLUHVVDV
TXHEUDVGHVHJXUDQoDSRGHUiSUHMXGLFDUVXDUHSXWDomRHVXDPDUFDHDLQGDDIHWDUGH
IRUPDUHOHYDQWHRVHXQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVVXDVRSHUDo}HV

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD DUPD]HQD VHX EDQFR GH GDGRV GH FOLHQWHV TXH FRQWpP
GHWDOKDGDV LQIRUPDo}HV GHPRJUiILFDV H GH YHQGDV GH FDGD XP GH VHXV FOLHQWHV VXD
intranetTXHHVWiVXMHLWDDDWDTXHVH[WHUQRVGHXVXiULRVGHUHGHVS~EOLFDV$PHDoDVGH
KDFNHUV QRYDV YXOQHUDELOLGDGHV H QRYRV DWDTXHV FRQWUD R VLVWHPD GH SURWHomR GH
LQIRUPDo}HV FULDP ULVFRV GH LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD QD LQWHUQHW 4XDOTXHU
FRPSURPHWLPHQWRGHVXDVHJXUDQoDSRGHUiSUHMXGLFDUDVXDUHSXWDomRHVXDPDUFDHOKH
H[SRUDVLWXDo}HVGHOLWtJLRQDVTXDLVSRGHUiVHUREULJDGDDLQGHQL]DUDSDUWHSUHMXGLFDGD
DIHWDQGRDVVLPQHJDWLYDPHQWHRVHXQHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVVXDVRSHUDo}HV

$GHPDLVTXDOTXHUSHVVRDFDSD]GHEXUODUDVVXDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDSRGHUiVH
DSURSULDUGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVRXFDXVDULQWHUUXSo}HVHPVXDVRSHUDo}HV$
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QmR VHUi VXMHLWD D LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD QD
LQWHUQHWRTXHSRGHLPSDFWDUDLQWHJULGDGHGLVSRQLELOLGDGHRXSULYDFLGDGHGDLGHQWLGDGH
HGRKLVWyULFRGHFRPSUDVGHFDGDXPGRVVHXVFOLHQWHVRXRXWURVGDGRVVXMHLWRVDOHLV
GHSULYDFLGDGHEHPFRPRSUHMXGLFDURVVHXVVLVWHPDVDSOLFDWLYRVHQHJyFLRV&RPR
DV DPHDoDV FLEHUQpWLFDV FRQWLQXDP VH GHVHQYROYHQGR SRGHUi WHU GH DXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHRVUHFXUVRVXWLOL]DGRVSDUDPHOKRUDUVXDVPHGLGDVSURWHWLYDVFRQWUD
YXOQHUDELOLGDGHV FLEHUQpWLFDV $ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GRV HYHQWRV GHVFULWRV DFLPD
SRGHUHVXOWDUHP L GDQRVDRVVHXVFOLHQWHV LL LQWHUUXSomRGHVHXVQHJyFLRVHDWUDVR
QD HQWUHJD GH SURGXWRV LLL SHUGD DSURSULDomR LQGHYLGD FRUUXSomR RX DFHVVR QmR
DXWRUL]DGRDRV GDGRV FRQILGHQFLDLV GD &RPSDQKLD H GH VHXV FOLHQWHV LY  FRQIOLWRV H
SRVVtYHOUHVSRQVDELOL]DomRQRVWHUPRVGDVOHLVEUDVLOHLUDVGHSULYDFLGDGHVHJXUDQoDH
GHIHVD GR FRQVXPLGRU H RXWUDV OHLV DSOLFiYHLV H Y GDQR UHSXWDFLRQDO VHQGR TXH
TXDOTXHU GRV ULVFRV PHQFLRQDGRV SRGHUi JHUDU XP HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QD VXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A Companhia depende de suas fábricas para a montagem de parcela significativa
dos produtos que comercializa. As operações fabris estão sujeitas a atrasos e
falhas que podem causar efeitos adversos nos seus negócios.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH VXDV IiEULFDV SDUD D PRQWDJHP GH SDUFHOD VLJQLILFDWLYD GRV
SURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]D$VRSHUDo}HVIDEULVHVWmRVXMHLWDVDULVFRVGHHYHQWRVDGYHUVRV
GHGLYHUVDVQDWXUH]DVFRPRSRUH[HPSORLQWHUUXSo}HVQRIXQFLRQDPHQWRFDXVDGDVSRU
LQWHPSpULHVQDWXUDLVFRPRYHQGDYDLVDODJDPHQWRVHLQFrQGLRVHQWUHRXWUDVLQWHUUXSo}HV
GRVXSULPHQWRGHLQVXPRVLPSRUWDQWHVFRPRHQHUJLDHOpWULFDHiJXDIDOKDVKXPDQDVQR
SURFHVVRFRPRHUURVQDPRQWDJHPGRVSURGXWRVTXHEUDGHPDTXLQiULRHQWUHRXWURV$
RFRUUrQFLD GH TXDLVTXHU GHVWHV HYHQWRV SRGH OHYDU D DWUDVRV QD SURGXomR H
FRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRVRTXHJHUDUHIHLWRDGYHUVRVREUHRVVHXVUHVXOWDGRV
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A Companhia pode não ser capaz de realizar associações e/ou aquisições no
momento e em termos ou preços desejados. Adicionalmente, tais associações
e/ou aquisições podem não trazer os resultados que espera e/ou pode não ser
capaz de integrá-las com sucesso aos seus negócios.
$&RPSDQKLDSRGHUiDGTXLULURXLQYHVWLUHPHPSUHVDVRXQHJyFLRV2VXFHVVRGHWDLV
DTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRVGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGDVXDFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDU
RSRUWXQLGDGHV GH SODQRV HRX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV QHJRFLDU DTXLVLo}HV
DVVRFLDo}HVRXSDUFHULDVFRPWDLVSUHVWDGRUHVHGHLQWHJUiORVGHIRUPDVDWLVIDWyULD
DRVVHXVQHJyFLRV$QHJRFLDomRGHSRWHQFLDLVDTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRVEHPFRPR
DLQWHJUDomRGHHPSUHVDVVHUYLoRVDGTXLULGRVRXGHVHQYROYLGRVHPFRQMXQWRSRGHUi
UHVXOWDUHPGHVYLRVXEVWDQFLDOHGHPDQGDUXPHVIRUoRFRQVLGHUiYHOGRVVHXVUHFXUVRV
DGPLQLVWUDWLYRV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV VXDV DTXLVLo}HV RX
LQYHVWLPHQWRV SURGX]LUmR RV UHVXOWDGRV HVSHUDGRV QR PRPHQWR HP TXH FHOHEUDU RX
FRQFOXLUXPDGHWHUPLQDGDWUDQVDomRRXPHVPRTXHRVSURGX]LUmRDTXDOTXHUWHPSR
$GLFLRQDOPHQWH SRGH QmR VHU FDSD] GH LGHQWLILFDU QRYDV RSRUWXQLGDGHV TXH VHMDP
DWUDWLYDV HP UD]mR GH FRQGLo}HV H SUHoRV QmR DFHLWiYHLV RX PHQRV IDYRUiYHLV GD
DWXDomR GH VHXV SULQFLSDLV FRQFRUUHQWHV H GH UHVWULo}HV UHJXODWyULDV HQWUH RXWURV
IDWRUHV$GHPDLVDJHUDomRGHFDL[DRULXQGDGHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVSRGHQmRVHU
VXILFLHQWHSDUDVXSRUWDURVVHXVSODQRVGHH[SDQVmRVHQGRQHFHVViULRTXHLQFRUUHUPRV
HP GtYLGDV DGLFLRQDLV RX HPLWLPRV Do}HV DGLFLRQDLV SDUD ILQDQFLDU VHX FUHVFLPHQWR
&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH REWHU ILQDQFLDPHQWRV RX GH REWrORV HP
FRQGLo}HVDFHLWiYHLVH[LVWHULVFRGHTXHRVVHXVSODQRVGHQHJyFLRVHGHFUHVFLPHQWR
WHQKDPTXHVHUUHYLVDGRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
FRQGLo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRRYDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR$OpP
GLVVR DV DTXLVLo}HV SRGHP UHVXOWDU HP GLILFXOGDGHV QD LQWHJUDomR GDV HPSUHVDV
DGTXLULGDV EHP FRPR QR GHVYLR GR FDSLWDO H GD DWHQomR GD VXD DGPLQLVWUDomR SDUD
RXWUDV TXHVW}HV H RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV $ &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU
LQWHJUDU FRP VXFHVVR DV RSHUDo}HV DGTXLULGDV LQFOXLQGR RV VHXV FRODERUDGRUHV
VLVWHPDV ILQDQFHLURV GLVWULEXLomR RX SURFHGLPHQWRV RSHUDFLRQDLV 6H R SURFHVVR GH
LQWHJUDomR GRV QHJyFLRV QmR WLYHU r[LWR R VHX QHJyFLR SRGHUi VHU LPSDFWDGR
QHJDWLYDPHQWH

A Companhia pode ter dificuldades em manter o volume de suas vendas, o que
pode causar um efeito adverso.
2VSULQFLSDLVIDWRUHVTXHSRGHPLPSDFWDURYROXPHGHYHQGDVGD&RPSDQKLDVmRVHP
SUHMXt]RGHRXWURVWDPEpPUHOHYDQWHV L DFDSDFLGDGHGHSUHYHUHUHVSRQGHUjVQRYDV
WHQGrQFLDV GH FRQVXPR HP WHPSR KiELO LL  D FDSDFLGDGH GH DWUDLU QRYRV FOLHQWHV H
PDQWHU RV DWXDLV LY  D FRQFRUUrQFLD H Y  D PDQXWHQomR GD TXDOLGDGH GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV$GHSHQGHUGHWDLVYDULiYHLVDSHUIRUPDQFHGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDSRGH
QmRDSUHVHQWDUXPFUHVFLPHQWRFRQWtQXRRXSRGHGLPLQXLUHPSHUtRGRVIXWXURVRTXH
SRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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O desempenho da Companhia depende de relações trabalhistas favoráveis com
seus empregados. Qualquer deterioração em tais relações ou o aumento dos
custos trabalhistas poderão afetar adversamente os negócios da Companhia.

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSRVVXtDPDLVGHFRODERUDGRUHV$PDLRULD
GHVVHVFRODERUDGRUHVpUHSUHVHQWDGDSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRU
DFRUGRV FROHWLYRV RX FRQWUDWRV GH WUDEDOKR VHPHOKDQWHV RV TXDLV HVWmR VXMHLWRV j
UHQHJRFLDomRSHULyGLFDGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UXSRVGHHPSUHJDGRV
DWXDOPHQWHQmRVLQGLFDOL]DGRVSRGHPSURFXUDUDUHSUHVHQWDomRVLQGLFDOQRIXWXUR6HD
&RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH QHJRFLDU DFRUGRV FROHWLYRV GH WUDEDOKR DFHLWiYHLV D
&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDSDUDOLVDo}HVFROHWLYDVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRHP
VXDV LQVWDODo}HV LQFOXLQGR JUHYHV 4XDOTXHU DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FXVWRV
WUDEDOKLVWDV GHWHULRUDomR GDV UHODo}HV WUDEDOKLVWDV RX SDUDOLVDo}HV HP TXDLVTXHU GH
VXDVORFDOLGDGHVRXTXHDIHWHPTXDOTXHUXPGHVHXVIRUQHFHGRUHVVHMDGHFRUUHQWHGH
DWLYLGDGHV VLQGLFDLV PRYLPHQWDomR GRV HPSUHJDGRV RX GH RXWUD IRUPD SRGH WHU XP
HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j ILVFDOL]DomR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR H GD
6HFUHWDULD(VSHFLDOGH3UHYLGrQFLDH7UDEDOKR(YHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGDVUHJUDVGH
QDWXUH]DWUDEDOKLVWDSRGHUiIXQGDPHQWDUR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRDLQJUHVVDU
FRP PHGLGDV MXGLFLDLV FRPR DomR FLYLO S~EOLFD RX SURSRU DVVLQDWXUD GH WHUPRV GH
DMXVWDPHQWRGHFRQGXWDDOpPGHDXWRVGHLQIUDomRODYUDGRVSHOD6HFUHWDULD(VSHFLDO
GH 3UHYLGrQFLD H 7UDEDOKR R TXH SRGHUi HYHQWXDOPHQWH HQVHMDU HP SHQDOLGDGHV H
UHVXOWDUHPLPSDFWRQHJDWLYRDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

A perda de pessoas chave da administração ou a inabilidade de atrair ou reter
pessoas chave qualificadas poderá ter efeito adverso nas operações da
Companhia.

$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD VmR GHSHQGHQWHV GH DOJXQV PHPEURV GD VXD
DGPLQLVWUDomR HVSHFLDOPHQWH FRP UHODomR j GHILQLomR H LPSOHPHQWDomR GH VXDV
HVWUDWpJLDV H GHVHQYROYLPHQWR GDV RSHUDo}HV $ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD DR ULVFR GH
TXHWDLVSHVVRDVFKDYHGHL[HPGHLQWHJUDURVHXTXDGURGHFRODERUDGRUHV1HVVHFDVR
D&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVSDUDDFRQWUDWDomRGHQRYDVSHVVRDVFKDYH
FRP DV PHVPDV TXDOLILFDo}HV 3DUD TXH D &RPSDQKLD WHQKD FDSDFLGDGH SDUD UHWHU
HVVDVSHVVRDVFKDYHHPVHXTXDGURGHFRODERUDGRUHVSRGHUiVHUQHFHVViULDDOWHUDomR
QDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDDILPGHID]HUIUHQWHDHYHQWXDLVSURSRVWDVD
VHUHPRIHUHFLGDVSHORPHUFDGRRTXHSRGHUiDFDUUHWDUDXPHQWRQRVVHXVFXVWRV1mR
KiJDUDQWLDGHTXHD&RPSDQKLDVHUiEHPVXFHGLGDHPDWUDLURXUHWHUSHVVRDVFKDYH
SDUDVXDDGPLQLVWUDomR&DVRTXDOTXHUGHVVDVSHVVRDVFKDYHGHL[HGHH[HUFHUVXDV
DWXDLVDWLYLGDGHVSRUTXDOTXHUPRWLYRD&RPSDQKLDSRGHVRIUHUXPLPSDFWRDGYHUVR
UHOHYDQWHHPVXDVRSHUDo}HVRTXHSRGHUiDIHWDURVUHVXOWDGRVHFRQGLomRILQDQFHLUD
GD&RPSDQKLD
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A Companhia pode não conseguir integrar e captar sinergias de aquisições e
associações, como também pode não obter a aprovação dos órgãos necessários
para a realização de suas operações societárias.

$ HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD LQFOXL D DYDOLDomR GH RSRUWXQLGDGHV GH
QHJyFLRV R TXH LQFOXL DTXLVLo}HV SDUFHULDV MRLQW YHQWXUHV HQWUH RXWUDV IRUPDV
DVVRFLDWLYDVRXGHDTXLVLomR TXHMXOJDPRSRUWXQDVSDUDDVVXDVUHVSHFWLYDVDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVDVHXPHUFDGRGHDWXDomRRXDQRYRVPHUFDGRVDVHUHPH[SORUDGRV7DLV
WUDQVDo}HV LQFRUUHP HP XPD VpULH GH ULVFRV H GHVDILRV TXH SRGHP FDXVDU HIHLWRV
DGYHUVRVVREUHRVREMHWLYRVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDFRPRULVFRVUHODFLRQDGRVj
LQWHJUDomR GDV RSHUDo}HV VLVWHPDV SHVVRDO SURGXWRV EDVH GH FOLHQWHV GDV
FRPSDQKLDVHQYROYLGDVHjJHUDomRGHUHWRUQRHVSHUDGRVREUHRVLQYHVWLPHQWRVDOpP
GDH[SRVLomRDRVSDVVLYRVGDVHPSUHVDVDGTXLULGDV$VVLPDLQWHJUDomRGRVQHJyFLRV
DGTXLULGRV FRP RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H D FDSWDomR GH VXDV VLQHUJLDV SRGHP
WDPEpPH[LJLUPDLVUHFXUVRVHWHPSRGRTXHLQLFLDOPHQWHHVSHUDGR

)XWXUDVDTXLVLo}HVSUHWHQGLGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPQmRVHUDSURYDGDVRXSRGHP
HVWDU VXMHLWDV D UHVWULo}HV HRX FRQGLo}HV SDUD D VXD UHDOL]DomR H REWHQomR GD
DSURYDomR GR &$'( LQFOXLQGR FRQGLo}HV LPSRVWDV TXH UHIOLWDP QD HVWUXWXUD GD
RSHUDomRHPUHPpGLRVHVWUXWXUDLVRXTXHGHPDQGHPGHVHPEROVRVILQDQFHLURVGLUHWRV
RXLQGLUHWRVSRUSDUWHGDVHPSUHVDVHQYROYLGDV

A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio a seus
acionistas.
'H DFRUGR FRP D /HL GDV 6$ H R VHX (VWDWXWR 6RFLDO RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
ID]HPMXVDXPGLYLGHQGRREULJDWyULRGHSHORPHQRV YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GH
VHXOXFUROtTXLGRDQXDOFRQIRUPHGHWHUPLQDGRHDMXVWDGR2DMXVWHGROXFUROtTXLGRSDUD
RVILQVGHFiOFXORGDEDVHGRVGLYLGHQGRVLQFOXLFRQWULEXLo}HVjUHVHUYDOHJDOHRXWUDV
GHGXo}HV TXH UHGX]HP R YDORU GLVSRQtYHO SDUD R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV 2 OXFUR
OtTXLGRWDPEpPSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVDFXPXODGRV
RXVHUUHWLGRQRVWHUPRVSUHYLVWRVGD/HLGDV6$DVVLPWDPEpPILFDQGRLQGLVSRQtYHO
SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR 1HVVH VHQWLGR D
&RPSDQKLD SRGH RSWDU SRU QmR SDJDU GLYLGHQGRV DFLPD GD GLVWULEXLomR PtQLPD
REULJDWyULD SUHYLVWD HP VHX (VWDWXWR 6RFLDO RX PHVPR QmR GLVWULEXLU TXDLVTXHU
GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV HP TXDOTXHU H[HUFtFLR ILVFDO FDVR R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGHWHUPLQHTXHHVVDVGLVWULEXLo}HVQmRVHMDPDFRQVHOKiYHLVHPYLVWDGD
VXDFRQGLomRILQDQFHLUDVHQGRTXHWDOGHOLEHUDomRGHYHVHUREMHWRGHDSUHFLDomRGD
$VVHPEOHLD *HUDO &DVR TXDOTXHU GHVWHV HYHQWRV RFRUUD RV SURSULHWiULRV GH Do}HV
SRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR

3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRVREUHDUHQGDQDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomR
DWXDOPHQWH LQFLGHQWH VRE R SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR SUHYLVWD QD
OHJLVODomRDWXDOHVWiVHQGRUHYLVWDDWXDOPHQWHQR3URMHWRGH/HLQRTXDOWHPSRU
REMHWR HVWDEHOHFHU D FREUDQoD GH ,PSRVWR GH 5HQGD QD GLVWULEXLomR GH OXFURV H
GLYLGHQGRVSDJRVRXFUHGLWDGRVSHODVSHVVRDVMXUtGLFDVDRVVHXVVyFLRVHDFLRQLVWDV
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$VVLPVHQGRWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUD
VHUWULEXWDGRVHRXQRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGD
QR IXWXUR LPSDFWDQGR R YDORUOtTXLGR D VHU UHFHELGR SHORV VHXV DFLRQLVWDV D WtWXOR GH
SDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDVXDSROtWLFDGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVYHURLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

O Estatuto Social da Companhia contém disposições destinadas a proteger sua
dispersão acionária, as quais poderão impedir ou atrasar operações que
favoreçam seus acionistas.
2DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRQWpPFHUWDVGLVSRVLo}HVTXHWrPRHIHLWRGH
GLILFXOWDUDVWHQWDWLYDVGHDTXLVLomRGHSDUFHODVVXEVWDQFLDLVGDVVXDVDo}HVHPFLUFXODomR
SRUXPLQYHVWLGRULVRODGRRXSRUXPSHTXHQRJUXSRGHLQYHVWLGRUHV4XDOTXHUDFLRQLVWDRX
JUXSRGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRRPHVPRLQWHUHVVHTXHVHWRUQHGHWHQWRUGHRXPDLV
GR VHX FDSLWDO VRFLDO WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH GLYHUVDV
RSHUDo}HVGHYHUiHIHWLYDUXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVHYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVSRUDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDV2SUHoRGHDTXLVLomR
SRUDomRREMHWRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRQmRSRGHUiVHULQIHULRUjPDLRUFRWDomRXQLWiULD
PpGLDGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRSUHJmRGD%GXUDQWHRVPHVHVTXHDQWHFHGHUHPR
DWLQJLPHQWR GD SDUWLFLSDomR UHOHYDQWH H GHYHUi VHU  DMXVWDGR SRU HYHQWRV VRFLHWiULRV WDLV
FRPR D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR JUXSDPHQWRV
GHVGREUDPHQWRVERQLILFDo}HVH[FHWRDTXHOHVUHODFLRQDGRVDRSHUDo}HVGHUHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULDEHPFRPRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGRSHOD7D[DGR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomR
H&XVWyGLD±6(/,&(VWDVGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDVSRGHPYLUDFDXVDUGLILFXOGDGHVRXOLPLWDU
RSHUDo}HVFRPVXDVDo}HVTXHSRGHUmRVHUGRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVSRGHQGRFDXVDU
XPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRSUHoRGHVXDVDo}HVHQDSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHV

Aumento de salários, atrasos em negociações sindicais e paralisações ou greves
da força de trabalho da Companhia poderão reduzir a lucratividade e afetar as
suas operações.

2V VDOiULRV H EHQHItFLRV GRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD UHSUHVHQWDUDP  GRV
VHXVFXVWRVHGHVSHVDVFRQVLGHUDQGRVHXVUHVXOWDGRVSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH'HDFRUGRFRPDVOHLVWUDEDOKLVWDV D&RPSDQKLD HVWi
REULJDGD D QHJRFLDU DQXDOPHQWH FRP RV VLQGLFDWRV RV QtYHLV VDODULDLV EHQHItFLRV
MRUQDGDVHQWUHRXWURV

&DVRQmRVHMDFDSD]GHQHJRFLDUGHIRUPDTXHOKHVHMDVDWLVIDWyULDFRPRVVLQGLFDWRV
SRGHUiVHUREULJDGDDDXPHQWDURVQtYHLVGRVVDOiULRVHPYDORUHVVXSHULRUHVDRVtQGLFHV
LQIODFLRQiULRVSHORVTXDLVDVUHFHLWDVVmRFRUULJLGDVRXFRQFHGHURXWURVEHQHItFLRVTXH
SRGHP UHVXOWDU HP XP DXPHQWR GRV FXVWRV RX GHVSHVDVRX JHUDU LQVDWLVIDo}HV GRV
HPSUHJDGRV TXH SRGHP UHVXOWDU HP JUHYHV HRX SDUDOLVDo}HV e SRVVtYHO TXH D
&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHUHSDVVDURVDXPHQWRVVDODULDLVDRVSUHoRVGRVVHUYLoRV
RTXHSRGHYLUDUHGX]LUDVVXDVPDUJHQV

PÁGINA: 49 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco


2VVHXVHPSUHJDGRVVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRV
SRU DFRUGRV FROHWLYRV H FRQWUDWRV GH WUDEDOKR TXH HVWmR VXMHLWRV j UHQHJRFLDomR
SHULyGLFDGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL$GLFLRQDOPHQWHJUHYHVSDUDOLVDo}HV
RXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKRQDVLQVWDODo}HVGD&RPSDQKLDRXTXHDIHWHPTXDOTXHUXP
GHVHXVIRUQHFHGRUHVRXFRQWUDWDGRVLQFOXVLYHUHODFLRQDGRVDRVHIHLWRVGDSDQGHPLD
GH&29,'QDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHDVVXDV
RSHUDo}HVHVHXVQHJyFLRV

A ocorrência de casos fortuitos, casos de força-maior, pandemias, guerras, ou
desastres naturais e as consequentes paralisações em escala global podem gerar
interrupções nas fabricações de produtos de tecnologia e crises na cadeia
internacional de suprimentos, afetando fundamentalmente as operações das
empresas do setor tecnológico, incluindo a Companhia. Além disso, tais eventos
podem levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo
impactar diretamente os seus negócios e resultados.
&DVRV IRUWXLWRV IRUoD PDLRU SDQGHPLDV JXHUUDV RX GHVDVWUHV QDWXUDLV SRGHP WHU
LPSDFWRVGHORQJRDOFDQFH±GHVGHRIHFKDPHQWRGHIiEULFDVFRQGLo}HVGHVDILDGRUDV
GH WUDEDOKR H LQWHUUXSomR GD FDGHLD GH VXSULPHQWRV JOREDO 3RGHP DLQGD DPHDoDU D
SURGXomRGHSURGXWRVGHWHFQRORJLDHDLQWHUUXSomRGDFDGHLDGHSHoDVVXSULPHQWRV
SDUDHPSUHVDVGRVHWRUWHFQROyJLFR$WXDOPHQWHDFDGHLDGHVXSULPHQWRJOREDOHVWi
DPHDoDGDHRVIDEULFDQWHVGHHTXLSDPHQWRVMiUHGX]LUDPRIRUQHFLPHQWRGHSHoDVHRX
GHPDWpULDVSULPDV(PGHFRUUrQFLDGHVWDVSDUDOLVDo}HVDVHPSUHVDVFXMDFDGHLDGH
VXSULPHQWRVGHSHQGHPGHIDEULFDQWHVH[WHUQRVSULQFLSDOPHQWHGD&KLQDLQFOXLQGRD
VXD &RPSDQKLD SRGHUmR WHU VHX HVWRTXH DIHWDGR H FRQVHTXHQWHPHQWH UHGXomR QD
UHFHLWD

$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUXPGHVWHVHYHQWRVTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDV
SHVVRDVSRGHWHULPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVPHUFDGRVSULQFLSDOPHQWHQRPHUFDGR
DFLRQiULR$VDo}HVGHVXDHPLVVmRHWRGDDFODVVHGHDWLYRVVLPLODUHVTXHFRPS}HPR
PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO SRGHP DSUHVHQWDU XPD PDLRU YRODWLOLGDGH UHVXOWDQGR HP
SUHVVmRQHJDWLYDQDHFRQRPLDPXQGLDOHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVVHXVQHJyFLRVHQR
SUHoRGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR

A captação de recursos adicionais por meio de uma oferta de ações ou títulos
conversíveis em ações poderá diluir a participação acionária dos investidores da
Companhia.
e SRVVtYHOTXH D &RPSDQKLD WHQKD QHFHVVLGDGH RX LQWHUHVVH HP FDSWDU UHFXUVRV QR
PHUFDGRGHFDSLWDLVSRUPHLRGHHPLVVmRGHDo}HVHRXFRORFDomRS~EOLFDRXSULYDGD
GHYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV$FDSWDomRGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVSRU
PHLR GD HPLVVmR S~EOLFD GH Do}HV RX GH YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV
SRGHUi UHVXOWDU HP DOWHUDomR QD TXDQWLGDGH GH Do}HV HP FLUFXODomR H QR SUHoR GDV
Do}HV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GRV UHIHULGRV
DFLRQLVWDVTXHSRGHUmRSDVVDUDWHUPHQRUSDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRV
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H PHQRU SRGHU GH LQIOXrQFLD QDV VXDV GHFLV}HV WRPDGDV FDVR QmR H[HUoDP SRU
TXDOTXHUPRWLYRVHXVGLUHLWRVGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVHPLWLGDV
HPGHFRUUrQFLDGHWDLVQRYDVRIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomRGHFDSLWDODGLFLRQDOQR
IXWXUR1DKLSyWHVHGHILQDQFLDPHQWRVS~EOLFRVRXSULYDGRVQmRHVWDUHPGLVSRQtYHLVRX
FDVRDVVLPGHFLGDPRVDFLRQLVWDVWDLVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSRGHUmRVHUREWLGRVSRUPHLR
GHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDO4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRSRUPHLRGHDXPHQWR
GHFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGHVHXVDFLRQLVWDVQRFDSLWDOVRFLDO

A Companhia pode falhar em cumprir suas políticas de compliance e a legislação
antifraude, anticorrupção, contra lavagem de dinheiro e antitruste, o que pode
ocasionar impactos adversos relevantes sobre seus negócios, sua situação
financeira, seus resultados operacionais, sua imagem e sobre a cotação de seus
valores mobiliários.
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD HQWUH RXWUDV j /HL Q  ³/HL GH ,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD´  H j /HL Q  ³/HL $QWLFRUUXSomR´  $ /HL $QWLFRUUXSomR
UHJXODGD SHOR 'HFUHWR Q  GH  GH PDUoR GH  'HFUHWR $QWLFRUUXSomR 
LQWURGX]LXRFRQFHLWRGHUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDQRkPELWRDGPLQLVWUDWLYRHFLYLOSDUD
SHVVRDV MXUtGLFDV HQYROYLGDV HP DWRV OHVLYRV j DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX
HVWUDQJHLUDVXMHLWDQGRRLQIUDWRUDSHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDV

'H DFRUGR FRP D /HL $QWLFRUUXSomR DV SHVVRDV MXUtGLFDV FRQVLGHUDGDV FXOSDGDV SRU
DWRVOHVLYRVVHVXMHLWDPDPXOWDVQRYDORUGHDWp YLQWHSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWR
EUXWRGRH[HUFtFLRDQWHULRUDRGDLQVWDXUDomRGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRRXFDVRQmR
VHMDSRVVtYHOHVWLPDURIDWXUDPHQWREUXWRDPXOWDVHUiHVWLSXODGDHQWUH5
VHLVPLOUHDLV H5 VHVVHQWDPLOK}HVGHUHDLV $&RPSDQKLDSRGHUi
DLQGDYLUDVHUVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGDSHORSDJDPHQWRGHPXOWDHUHSDUDomR
LQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj/HL$QWLFRUUXSomRSRUVHXV
FRQWURODGRUHVRXVRFLHGDGHVFROLJDGDVFRQWURODGDVRXFRQVRUFLDGDV

1RkPELWRGD/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYDD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
HVWmRVXMHLWRVjVVDQo}HVGHSHUGDGRVEHQVRXYDORUHVDFUHVFLGRVLOLFLWDPHQWHDRVHX
SDWULP{QLRUHVVDUFLPHQWRLQWHJUDOGRGDQRVXVSHQVmRGRVGLUHLWRVSROtWLFRVGHRLWRD
GH]DQRVSDJDPHQWRGHPXOWDFLYLOGHDWpWUrVYH]HVRYDORUGRDFUpVFLPRSDWULPRQLDO
HSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLV
RXFUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGD
TXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRSHORSUD]RGHGH]DQRV

$ &RPSDQKLD WDPEpP HVWi VXMHLWD j /HL GH /LFLWDo}HV TXH SUHYr QRUPDV JHUDLV
DSOLFiYHLVjVOLFLWDo}HVHFRQWUDWRVS~EOLFRVHPWRGRVRVQtYHLVGDIHGHUDomREHPFRPR
DUHVSRQVDELOL]DomRDGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDOHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGRVSULQFtSLRV
QHODHOHQFDGRVRXGHIUXVWUDomRGHVHXVREMHWLYRV(PUD]mRGRUHFRUUHQWHFRQWDWRGD
&RPSDQKLDFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSRUPHLRGDSDUWLFLSDomRHPSURFHGLPHQWRV
OLFLWDWyULRVHDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRVSDUDRIRUQHFLPHQWRGHHOHWURHOHWU{QLFRVFRQIRUPH
GHWDOKDGRQRIDWRUGHULVFR“A Companhia está sujeita às penalidades previstas na Lei
de Licitações e na Lei do Pregão, tendo em vista que possui contratos celebrados com
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entidades da Administração Pública”, HVWDPRV VXMHLWRV jV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV ±
PXOWD SUHYLVWD QR LQVWUXPHQWR FRQYRFDWyULR RX QR FRQWUDWR PXOWD PRUDWyULD UHVFLVmR
XQLODWHUDOGHFRQWUDWRVXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDomRHLPSHGLPHQWR
GHFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomRSRUSUD]RQmRVXSHULRUDGRLVDQRVHGHFODUDomRGH
LQLGRQHLGDGH SDUD OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD ± H SHQDV
HYHQWXDOPHQWH LPSRVWDV HP IDFH GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD SRU FULPHV
SUHYLVWRVQR&yGLJR3HQDODWUHODGRVDRGHVFXPSULPHQWRGDVIRUPDOLGDGHVH[LJLGDVHP
SURFHGLPHQWRV OLFLWDWyULRV ,PSRUWDQWH DLQGD GHVWDFDU TXH FRP D DSURYDomR GD /HL
)HGHUDOGHGHDEULOGH ³1RYD/HLGH/LFLWDo}HV´ KDYHUiDOWHUDo}HV
UHOHYDQWHVTXDQWRjVSHQDOLGDGHVLPSRVWDVDWpHQWmRSHOD/HLGH/LFLWDo}HV

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDDYLRODo}HVGHVXDVSROtWLFDVLQWHUQDVFRPR
VHX&yGLJRGH&RQGXWDMiTXHRVVHXVSURFHVVRVLQWHUQRVGHFRQWUROHHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRVHGHFRPSOLDQFHSRGHPQmRVHUFDSD]HVGHGHWHFWDUYLRODo}HVjVOHLVGHFRPEDWHj
FRUUXSomR RX RXWUDV OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV QDV HVIHUDV FtYHO DGPLQLVWUDWLYD RX
FULPLQDORFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRVIUDXGXOHQWRVHGHVRQHVWRVTXHVHMDPSUDWLFDGRV
QR QRPH LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH SRU SDUWH GH DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVFRQWUDWDGDVHRXWURVDJHQWHVWHUFHLURVTXHSRVVDP
UHSUHVHQWDU RX DWXDU HP VHX QRPH LQWHUHVVH RX EHQHItFLR H RXWUDV RFRUUrQFLDV GH
FRPSRUWDPHQWRQmRFRQGL]HQWHVFRPSULQFtSLRVpWLFRVHPRUDLV

2QmRFXPSULPHQWRGHOHLVGHFRPEDWHjFRUUXSomRRXTXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVGHPi
FRQGXWDRXH[HFXomRGHDo}HVFRQWUDD&RPSDQKLDSRGHOKHOHYDUDPXOWDVSHUGDGH
DOYDUiV GH IXQFLRQDPHQWR H GDQRV j UHSXWDomR EHP FRPR D RXWUDV SHQDOLGDGHV
SRGHQGR DIHWDU GH PRGR DGYHUVR UHOHYDQWH VHXV QHJyFLRV LPDJHP FDSDFLGDGH GH
FRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFRRXGHDSURYHLWDPHQWRGHEHQHItFLRVILVFDLVHVLWXDomR
ILQDQFHLUDEHPFRPRSRGHPVXMHLWDUVHXVDGPLQLVWUDGRUHVDVDQo}HVFULPLQDLV

Atrasos nas vistorias da alfândega e incremento em suas exigências podem afetar
o fluxo de negócios nos portos e aeroportos brasileiros e assim afetar os negócios
da Companhia.

$HILFLrQFLDGDVRSHUDo}HVGHLPSRUWDomRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGHYLVWRULDVDOIDQGHJiULDV
HILFLHQWHVGHQWUHRXWURVIDWRUHV$VYLVWRULDVDOIDQGHJiULDVSRGHPVRIUHUDWUDVRVSRUGLYHUVRV
PRWLYRV LQFOXVLYH L  TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV HRX GRFXPHQWDo}HV SUHSDUDGDV SHORV
GHVSDFKDQWHV H DJHQWHV GH FRPHUFLR H[WHULRU QHFHVViULDV SDUD R GHVHPEDUDoR GDV
PHUFDGRULDV LL JUHYHVGRVDJHQWHVDOIDQGHJiULRV LLL DXPHQWRGRFRPpUFLRH[WHULRUTXHVHMD
VXSHULRUjFDSDFLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGRVDJHQWHVDOIDQGHJiULRV LY IDOWDGHUHFXUVRV
SDUDPRGHUQL]DUDVRSHUDo}HVDGXDQHLUDVRXFRQWUDWDURXWURVDJHQWHVDOIDQGHJiULRVRX Y 
PXGDQoDVQRVUHJXODPHQWRVDGXDQHLURVRXLPSOHPHQWDomRGHUHJXODPHQWRVTXHDXPHQWHP
D EXURFUDFLD HQYROYLGD QDV YLVWRULDV DOIDQGHJiULDV RX H[LMDP XPD DQiOLVH PLQXFLRVD GDV
PHUFDGRULDVTXHSDVVDPSHORVSRUWRVHDHURSRUWRVGRSDtV6HDVRSHUDo}HVDGXDQHLUDVVH
WRUQDUHPVXEVWDQFLDOPHQWHOHQWDVRIOX[RGHPHUFDGRULDVVHUiUHGX]LGR2DWUDVRQDHQWUHJD
GRVSURGXWRVLPSDFWDULDGLUHWDPHQWHHPVXDLPDJHPHHQFRUDMDULDVHXVFOLHQWHVDEXVFDU
DOWHUQDWLYDVFRPVHXVFRQFRUUHQWHVDOpPGHSRGHUFDXVDUHIHLWRVDGYHUVRVHPVHXVQHJyFLRV
HUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
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Risco de realização dos tributos diferidos registrados nos seus ativos.

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDUHYLVDRVDWLYRVGHWULEXWRVGLIHULGRVTXDQWRjUHFXSHUDELOLGDGH
HUHFRQKHFHSURYLVmRSDUDUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOFDVRVHMDSURYiYHOTXHHVVHV
DWLYRVQmRVHMDPUHDOL]DGRVFRPEDVHQROXFURWULEXWiYHOKLVWyULFRQDSURMHomRGHOXFUR
WULEXWiYHOIXWXURHQRWHPSRHVWLPDGRGHUHYLVmRGDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVH[LVWHQWHV
(VVHV FiOFXORV H[LJHP R XVR GH HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV 2 XVR GH GLIHUHQWHV
HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV SRGHULDP UHVXOWDU HP SURYLVmR SDUD UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHOGHWRGRRXSDUWHVLJQLILFDWLYDGRDWLYRGHWULEXWRVGLIHULGRV

Riscos associados aos pagamentos realizados na sua plataforma via cartões de
crédito poderão afetar adversamente os seus negócios e os seus resultados
operacionais.
3DUDRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHGDVUHFHLWDVGHYHQGDVIRUDP
GHULYDGDV GH FOLHQWHV SDJDQGR FRP FDUW}HV GH FUpGLWR $ &RPSDQKLD DVVXPH ULVFRV
DWUHODGRVDRVSDJDPHQWRVUHDOL]DGRVHPVXDSODWDIRUPDYLDFDUWmRGHFUpGLWRYLVWRTXH
RV SDJDPHQWRV HIHWXDGRV FRP FDUWmR GH FUpGLWR QmR SRVVXHP YHULILFDomR GH
WLWXODULGDGH SRU VH WUDWDU GH WUDQVDomR RQOLQH 7DLV ULVFRV SRGHP VHU RULJLQDGRV SRU
H[HPSORSHORXVRQmRDXWRUL]DGRGHFDUWmRGHFUpGLWRGHWHUFHLURVURXERGHLGHQWLGDGH
EHPFRPRLQYDV}HVSDUDDSURYDomRGHWUDQVDo}HVIUDXGXOHQWDVHPSHUILVFRPKLVWyULFR
SRVLWLYRGHFRPSUDVQRVLWH7DLVULVFRVSRGHPDFDUUHWDUDQmRFRQFOXVmRGRVVHUYLoRV
GH FRPSUD EHP FRPR HP SHUGDV GHYLGR D UHFODPDo}HV GH FOLHQWHV MXQWRV jV
DGPLQLVWUDGRUDV GH FDUW}HV GH FUpGLWR FRP D MXVWLILFDWLYD GH TXH QmR DXWRUL]DUDP
GHWHUPLQDGDVWUDQVDo}HV

A Companhia pode não ser capaz de cumprir as cláusulas restritivas (covenants)
impostas em seus contratos de financiamento, o que poderá configurar um evento
de vencimento antecipado de determinados contratos financeiros e,
consequentemente, lhe afetar adversamente.
$&RPSDQKLDSRVVXLFOiXVXODVUHVWULWLYDV covenants H[LVWHQWHVHPVHXVFRQWUDWRVGH
GtYLGDVFRPEDVHHPGHWHUPLQDGRVDVSHFWRVQmRILQDQFHLURV REULJDo}HV HFOiXVXODV
GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR QRV FDVRV GH DOWHUDomR GH FRQWUROH UHFXSHUDomR MXGLFLDO
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHQWUHRXWURVEHPFRPRFOiXVXODVUHVWULWLYDVjFDSDFLGDGHGH
HQGLYLGDPHQWR covenantsILQDQFHLURV $FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFXPSULUFRPWDLV
REULJDo}HVSRGHVHUDIHWDGDSRUHYHQWRVDOpPGRVHXFRQWUROHHD&RPSDQKLD

4XDOTXHULQDGLPSOHPHQWRGRVWHUPRVGHWDLVFRQWUDWRVSRGHUiUHVXOWDUQDGHFLVmRGRV
UHVSHFWLYRV FUHGRUHV HP GHFODUDU R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GR VDOGR GHYHGRU GDV
UHVSHFWLYDVGtYLGDVHRXUHVXOWDUQRYHQFLPHQWRFUX]DGRRXLQDGLPSOHPHQWRFUX]DGRGH
RXWURVFRQWUDWRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD cross default e cross acceleration RTXH
SRGHDIHWDUDVXDFDSDFLGDGHHPKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRVHDFDUUHWDUXPLPSDFWR
DGYHUVR UHOHYDQWH QRV VHXV QHJyFLRV H HP VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD $LQGD FHUWDV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVILQDQFHLUDVHVHWRULDLVTXHLQGHSHQGHPGRVHXFRQWUROHDOpP
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GHRXWURVULVFRVUHODFLRQDGRVDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVSRGHPLPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHVHXIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOHRXVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFRP
HYHQWXDO LPSDFWR HP VXD FDSDFLGDGH GH FXPSULU FRP RV covenants ILQDQFHLURV EHP
FRPRRXWUDVREULJDo}HVSHFXQLiULDVFRQWLGDVQRVVHXVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWR

&DVR L QmRVHMDFDSD]GHREWHUwaivers RXDSURYDo}HVQHFHVViULDVGHVHXVFUHGRUHV
FRP UHODomR DRV FRQWUDWRV TXH HYHQWXDOPHQWH VHMDP LQDGLPSOLGRV RX LL  QmR WHQKD
UHFXUVRV VXILFLHQWHV SDUD SDJDU VXDV GtYLGDV WHPSHVWLYDPHQWH R TXH SRGHUi RFRUUHU
SRU GLYHUVDV UD]}HV TXH DIHWHP DGYHUVDPHQWH VXD VLWXDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD
SRGHUi VHU GHFODUDGR R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GRV VHXV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR
GHYLGRjH[LVWrQFLDGHFOiXVXODVGHcross defaultHRXGHcross acceleration3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVYHURLWHPIGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&DVR SDUWH UHOHYDQWH RX WRGRV RV VHXV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV VHMDP YHQFLGRV
DQWHFLSDGDPHQWH VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH VXD FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRGHGtYLGDVVHUiDIHWDGDGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDSRGHQGRDWpPHVPR
UHVXOWDUHPVXDLQVROYrQFLD$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHV
RX OLPLWDo}HV QR DFHVVR D QRYDV OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWR R TXH SRGH SUHMXGLFDU D
H[HFXomRGHVHXSODQRGHLQYHVWLPHQWRVDIHWDQGRGHIRUPDPDWHULDOHDGYHUVDVHXV
QHJyFLRVVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

A Companhia depende de centros de distribuição e qualquer interrupção ou falha
na operação dos centros de distribuição poderá causar um efeito adverso à
Companhia.

7RGRV RV FDQDLV GH YHQGD GH PHUFDGRULDV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GH FHQWURV GH
GLVWULEXLomR 4XDOTXHU LQWHUUXSomR VLJQLILFDWLYD IHFKDPHQWR RX PDO IXQFLRQDPHQWR QD
RSHUDomRGHVVHVFHQWURVGHGLVWULEXLomRRXQDLQIUDHVWUXWXUDGHWUDQVSRUWHVGHYLGRD
TXDOTXHUGHVDVWUHGDQDWXUH]DLQFrQGLRVDFLGHQWHVIDOKDVVLVWrPLFDVRXWUDVFDXVDV
LPSUHYLVWDV H IDWRUHV H[WHUQRV DR FRQWUROH GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR HSLGHPLDV H
SDQGHPLDVWDLVFRPRDDWXDOSDQGHPLDGD&29,'SRGHPDWUDVDURXSUHMXGLFDUD
FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLU PHUFDGRULDV RX DLQGD UHVXOWDU QD SHUGD GH SURGXWRV R TXH
SRGHUHVXOWDUQDIDOWDGHDEDVWHFLPHQWRHTXHGDQDVYHQGDV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH DVVHJXUDU TXH QmR VHUi VROLFLWDGD RX REULJDGD D VXVSHQGHU
RSHUDo}HVRX LPSOHPHQWDU UHVWULo}HV HP VXDV RSHUDo}HVQRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR
FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD GD &29,' R TXH SRGH DIHWDU PDWHULDO H
VXEVWDQFLDOPHQWHD&RPSDQKLD

A Companhia depende da eficácia das suas campanhas de marketing e
publicidade.

2QHJyFLRGD&RPSDQKLDGHGLFDUHFXUVRVVLJQLILFDWLYRVSDUDFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVH
GHPDUNHWLQJDILPGHSURPRYHUDDWUDWLYLGDGHHRPRYLPHQWRGHVHXVFDQDLVGHYHQGDV
6HHVVDVFDPSDQKDVQmRDWHQGHUHPjVPHWDVHVSHUDGDVLVWRpQmRID]HQGRVXFHVVR
HQWUH RV FRQVXPLGRUHV GD &RPSDQKLD VXDV YHQGDV H OXFUDWLYLGDGH SRGHUmR VHU
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DIHWDGDVQHJDWLYDPHQWHHWDOYH]D&RPSDQKLDQmRFRQVLJDIRUWDOHFHUVXDPDUFDFRPR
HVSHUDGR &RQVHTXHQWHPHQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV LPDJHP H FRQGLomR
ILQDQFHLUD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV$OpP GLVVR VH D &RPSDQKLD QmR IRU
FDSD]GHLGHQWLILFDUPXGDQoDVQRFRPSRUWDPHQWRHQDVSUHIHUrQFLDVGRFRQVXPLGRUH
GH UHVSRQGHU DGHTXDGDPHQWH HP VXDV FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ H SXEOLFLGDGH D
&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD

Aumentos significativos nos custos dos insumos necessários às atividades da
Companhia podem afetar adversamente seus resultados operacionais.

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDDXPHQWRVSRUSDUWHGHVHXVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVQRVFXVWRVGRVLQVXPRVHVHUYLoRVQHFHVViULRVjVVXDVDWLYLGDGHVWDLVFRPR
PDWpULDSULPDRXPmRGHREUD2VSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVVmRLQIOXHQFLDGRVSRU
XPDVpULHGHIDWRUHVVREUHRVTXDLVD&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHLQFOXLQGRPDVQmR
VH OLPLWDQGR D FOLPD SURGXomR DJUtFROD FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV LQWHUQDFLRQDLV H
QDFLRQDLV FXVWRV GH WUDQVSRUWH H SURFHVVDPHQWR UHJXODPHQWDo}HV H SROtWLFDV
JRYHUQDPHQWDLVHUHODomRHQWUHRIHUWDHGHPDQGDPXQGLDOEHPFRPRSDQGHPLDV WDLV
FRPRDUHFHQWHSDQGHPLDGD&29,' &DVRQmRVHMDSRVVtYHOj&RPSDQKLDUHSDVVDU
RVDXPHQWRVGRVFXVWRVGHLQVXPRVHVHUYLoRVDRVFOLHQWHVVXDFRQGLomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVSRGHPVHULPSDFWDGRVDGYHUVDPHQWH

A Companhia pode sofrer sanções legais por não administrar corretamente os
resíduos gerados por suas operações.

$ /HL )HGHUDO Q  GH  GH DJRVWR GH  HVWDEHOHFH D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH
5HVtGXRV6yOLGRVFRPSULQFtSLRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVEHPFRPRGLUHWUL]HVVREUH
JHVWmR LQWHJUDGD H JHVWmR GH UHVtGXRV VyOLGRV &RPR UHVXOWDGR D &RPSDQKLD p
UHVSRQViYHOSHORJHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRVJHUDGRVHPVXDVLQVWDODo}HV LQFOXLQGR
SDSHOSDSHOmROkPSDGDVSOiVWLFRVPDWHULDOGHPHUFKDQGLVLQJHRXWURV SRUTXDOTXHU
QmR FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR DPELHQWDO DSOLFiYHO H VH DSOLFiYHO SRU TXDOTXHU
GDQRDPELHQWDOFDXVDGRSRUVXDVRSHUDo}HVGHVGHTXHKDMDHYLGrQFLDGHFDGHLDGH
FDXVDOLGDGHHQWUHVXDVDWLYLGDGHVHRGDQRDPELHQWDO3HQDOLGDGHVSRGHPVHUDSOLFDGDV
VHD&RPSDQKLDGHL[DUGHFXPSULUDVFRQGLo}HVH[LJLGDVRTXHDIHWDULDDGYHUVDPHQWH
VXDVRSHUDo}HVHUHSXWDomR

As estruturas de controles internos da Companhia foram recentemente
constituídas.

$V HVWUXWXUDV DWXDLV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD IRUDP FRQVWLWXtGDV
UHFHQWHPHQWHFRPDILQDOLGDGHGHDSULPRUDUDJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHDGHTXDUDV
HVWUXWXUDV HQWmR H[LVWHQWHV DRV UHTXLVLWRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV H[LJLGRV D
FRPSDQKLDVDEHUWDVOLVWDGDVQRVHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD
%WHQGRHPYLVWDDUHDOL]DomRGDVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO$VVLPDLGHQWLILFDomRD
DQiOLVHHDJHVWmRGRVULVFRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRV
GHPRQLWRUDPHQWRSDUDDHIHWLYDFULDomRSURWHomRHFUHVFLPHQWRGRVHXYDORUSRGHP
VHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV$OpPGLVVRRIDWRGHWHUHPVLGRDGRWDGDVQRYDVHVWUXWXUDV
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GHFRQWUROHVLQWHUQRVUHFHQWHPHQWHSRGHDIHWDUDVXDHILFiFLDDWpTXHD&RPSDQKLDH
VHXV FRODERUDGRUHV VH DGHTXHP SOHQDPHQWH D HODV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D
3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

O Estatuto Social da Companhia prevê indenização aos seus administradores na
hipótese de eventual dano ou prejuízo. A Companhia não pode garantir que a
decisão pela concessão de tais indenizações seja realizada sem conflito de
interesses e visando o seu melhor interesse.

2 (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD SUHYr TXH HOD LQGHQL]H H PDQWHQKD LQGHQHV RV
PHPEURV GH VHX &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GH VXD 'LUHWRULD GH VHXV FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWRHGHPDLVHPSUHJDGRVTXHH[HUoDPFDUJRGHJHVWmR ³%HQHILFLiULRV´ 
QDKLSyWHVHGHHYHQWXDOGDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUIRUoDGRH[HUFtFLR
UHJXODUGHVXDVIXQo}HVFRQWDQWRTXHWDLVDWRVWHQKDPVLGRSUDWLFDGRVGHERDIpHQR
PHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHPOLQKDFRPDVFRQGLo}HVHOLPLWDo}HVFRQVWDQWHVGR
FRQWUDWRGHLQGHQLGDGHH[LVWHQWH&RQVLGHUDQGRTXHDFRQFHVVmRGDLQGHQL]DomRpIHLWD
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPREVHUYkQFLDDRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV
6$$ &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU VLWXDo}HV GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV QDV GHFLV}HV
WRPDGDVSRUUHIHULGRyUJmR

$GLFLRQDOPHQWHDUHDOL]DomRGHGHVHPEROVRVLQHVSHUDGRVGHUHFXUVRVILQDQFHLURVHP
UD]mR GRV FRPSURPLVVRV GH LQGHQLGDGH SRGHP LPSDFWDU GH IRUPD DGYHUVD VXD
FRQGLomRILQDQFHLUD

&DVRDOJXPDGHVVDVVLWXDo}HVVHFRQILJXUHPSRGHUiKDYHULPSDFWRQHJDWLYRSDUDRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD R TXH SRGHUi YLU D FDXVDU XP LPSDFWR DGYHUVR QDV VXDV
DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV DR
FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH H DRV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH YHU R LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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Quando da reapresentação das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, os auditores independentes da Companhia identificaram uma deficiência
significativa nos controles internos da Companhia. A Companhia não pode
garantir que conseguirá implementar o plano de ação elaborado à luz da
recomendação dos auditores independentes para sanar referida deficiência
significativa, tampouco que não será afetada por irregularidades ou erros
contábeis no futuro, o que pode causar um efeito adverso significativo nos
negócios da Companhia.

2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD TXDQGR GD UHDSUHVHQWDomR GDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDSUHVHQWDUDPXPDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDH
UHVSHFWLYD UHFRPHQGDomR VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD UHODFLRQDGD D
UHDOL]DomR GH WUDQVIHUrQFLDV GH Do}HV HQWUH DFLRQLVWDV HQYROYHQGR XP QmRDFLRQLVWD
3DUD REWHU PDLV LQIRUPDo}HV YHMD RV LWHQV  G  H  H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHRSODQRGHDomRGHVFULWRQRLWHP H GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HODERUDGR j OX] GD UHFRPHQGDomR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV SDUD VDQDU UHIHULGD GHILFLrQFLD VLJQLILFDWLYD VHUi LPSOHPHQWDGR FRP
VXFHVVR$GHPDLVGXUDQWHRVIXWXURVWHVWHVGHSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHULGHQWLILFDGDVRXWUDVIUDTXH]DVHGHILFLrQFLDVHPVHXVFRQWUROHV
LQWHUQRVVREUHUHODWyULRVILQDQFHLURV

6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHJHUHQFLDUFRPHILFiFLDVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVSRGH
QmRVHUFDSD]GHUHSRUWDUVHXVUHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXSUHYHQLUDRFRUUrQFLD
GHSUiWLFDVLQDSURSULDGDV)DOKDVRXLQHILFLrQFLDVHPFRQWUROHVLQWHUQRVFRPRDTXHOD
LGHQWLILFDGDSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD TXHVHHQFRQWUDWUDQVFULWD
QR LWHP  G  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  SRGHP LPSHGLOD GH UHSRUWDU
DGHTXDGDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVFDXVDQGRXPHIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYR
QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

E
5LVFRV 5HODFLRQDGRV DR &RQWURODGRU GLUHWR RX LQGLUHWR RX *UXSR GH
&RQWUROH

Os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes
com os interesses dos demais acionistas.
2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD SRVVXHP QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD GHWrP  GH VHX FDSLWDO VRFLDO 2V VHXV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV
SRVVXHP SRGHUHV SDUD HQWUH RXWUDV FRLVDV HOHJHU D PDLRULD GRV PHPEURV GR VHX
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHGHWHUPLQDGDVGHOLEHUDo}HVTXH
H[LMDP DSURYDomR GH DFLRQLVWDV LQFOXVLYH HP RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV DOLHQDo}HV GH DWLYRV SDUFHULDV H D pSRFD FRQGLo}HV H
YDORUHV SDUD SDJDPHQWR GH TXDLVTXHU GLYLGHQGRV IXWXURV 2V VHXV DFLRQLVWDV
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FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV RX
SDUFHULDV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX UHDOL]DU RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU
FRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGHVHXVLQYHVWLGRUHV

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVHXJUXSRGHFRQWUROHYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD

Possibilidade de divergência entre os dois maiores acionistas, controladores da
Companhia.
&RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD p FRQWURODGD FRQMXQWDPHQWH SHORV GRLV PDLRUHV
DFLRQLVWDVTXHGHWrPGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDKiDSRVVLELOLGDGHGH
GLYHUJrQFLDGHLQWHUHVVHVHQWUHHOHVRTXHSRGHOHYDUDGLVSXWDVHQWUHWDLVDFLRQLVWDV
HWDPEpPDQRYDVIRUPDo}HVGHJUXSRVGHFRQWUROHFRQWHQGRXPGHVVHVDFLRQLVWDV
DOLDGRV D WHUFHLURV &DVR DOJXPD GHVVDV VLWXDo}HV VH FRQILJXUH RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

Os acionistas controladores da Companhia podem vir a ter interesses conflitantes
com os dos demais acionistas nas deliberações sobre suas próprias
remunerações, incluindo na outorga de ações restritas ou outras remunerações
baseadas em ações.

1RV WHUPRV GD OHL D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD p
HVWDEHOHFLGD DQXDOPHQWH SHOD DVVHPEOHLD JHUDO VHQGR TXH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV&RQIRUPHGHVFULWR
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPGHPDLRGHIRLDSURYDGRR
3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVRTXDOWHUiXPD~QLFDRXWRUJDOLPLWDGDD
GH Do}HV UHVWULWDV $ RXWRUJD GDV Do}HV UHVWULWDV VHUi IHLWD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR26U$OH[DQGUH2VWURZLHFNLpDRPHVPRWHPSR'LUHWRU3UHVLGHQWHH
XP GRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHQGR VHU EHQHILFLiULR GR 3ODQR
(VSHFLDO GH $o}HV 5HVWULWDV $ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHXV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVQmRWHUmRLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHVFRPRVGHVHXVGHPDLVDFLRQLVWDVQDV
GHOLEHUDo}HVVREUHVXDVSUySULDVUHPXQHUDo}HVLQFOXLQGRQDRXWRUJDGHDo}HVUHVWULWDV
RXRXWUDVUHPXQHUDo}HVEDVHDGDVHPDo}HV

F
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HXV$FLRQLVWDV

O Sr. Renato Feder, membro do Conselho de Administração e um dos acionistas
controladores da Companhia, é considerado uma pessoa exposta politicamente,
podendo ser alvo de denúncias, acusações, investigações ou ações
administrativas ou judiciais de grande repercussão, o que pode afetar a imagem
e os negócios da Companhia.

2 6U 5HQDWR )HGHU PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H XP GRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDH[HUFHGHVGHMDQHLURGHRFDUJRGH6HFUHWiULRGD
(GXFDomR GR (VWDGR GR 3DUDQi &RPR WDO R 6U 5HQDWR )HGHU p FRQVLGHUDGR XPD
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SHVVRDH[SRVWDSROLWLFDPHQWHHHVWiVXMHLWRDXPULVFRPDLRUGRTXHDGHXPFLGDGmR
FRPXPGHH[SRVLomRDGHQ~QFLDVDFXVDo}HVLQYHVWLJDo}HVRXDo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
RXMXGLFLDLVGHJUDQGHUHSHUFXVVmR

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QmR RFRUUHUmR GHQ~QFLDV DFXVDo}HV
LQYHVWLJDo}HVRXDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVRXMXGLFLDLVLQVWDXUDGDVHPIDFHGR6U5HQDWR
)HGHU WDPSRXFR JDUDQWLU TXH HYHQWXDLV GHQ~QFLDV LQYHVWLJDo}HV RX LQYHVWLJDo}HV
VHUmRDUTXLYDGDVRXMXOJDGDVLPSURFHGHQWHV$RFRUUrQFLDGHVVHWLSRGHVLWXDomRSRGH
FDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHjLPDJHPHDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

G
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6XDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

2V ULVFRV UHODFLRQDGRV jV FRQWURODGDV H FROLJDGDV GD &RPSDQKLD VmR RV PHVPRV
UHODFLRQDGRVDRVVHXV

H
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV)RUQHFHGRUHV

A Companhia depende de terceiros para fabricar seus produtos.

$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH WHUFHLURV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV  SDUD IDEULFDU VHXV
SURGXWRV $R GHSHQGHU GH WHUFHLURV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D LQWHUUXSo}HV QDV
RSHUDo}HVGHVVHVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRDFLGHQWHVLQGXVWULDLVHYHQWRVHDFLGHQWHVGH
QDWXUH]D DPELHQWDO LQWHUUXSo}HV QD ORJtVWLFD RX VLVWHPDV GH LQIRUPDomR SHUGD RX
HQIUDTXHFLPHQWR GH JUDQGHV ORFDLV GH IDEULFDomR RX SUREOHPDV GH GLVWULEXLomR
SUREOHPDV GH FRQWUROH GH TXDOLGDGH GR SURGXWR SUHRFXSDo}HV FRP VHJXUDQoD
UHTXLVLWRV GH OLFHQFLDPHQWR H RXWUDV TXHVW}HV UHJXODWyULDV RX JRYHUQDPHQWDLV EHP
FRPR GHVDVWUHV QDWXUDLV SDQGHPLDV GLVSXWDV IURQWHLULoDV H RXWURV IDWRUHV H[WHUQRV
VREUHRVTXDLVQmRWHPFRQWUROHRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVVXDV
YHQGDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VVHXVIRUQHFHGRUHVVmRVXVFHWtYHLVDGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDVHRSHUDFLRQDLVHPFDVR
GH FULVH HFRQ{PLFD $OJXQV IDWRUHV PDFURHFRQ{PLFRV SRGHP ID]HU FRP TXH RV
IRUQHFHGRUHV DXPHQWHP VHXV SUHoRV SDUD FRPSHQVDU FXVWRV FRPR DXPHQWR GD
LQIODomRHQmRVHSRGHSUHYHUVHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiDXPHQWDURVVHXVSUHoRVGH
YHQGD SDUD VHXV FRQVXPLGRUHV HP OLQKD FRP RV DXPHQWRV SURPRYLGRV SRU VHXV
IRUQHFHGRUHV8PDXPHQWRQRVFXVWRVGRVVHXVSURGXWRVSRGHUHIOHWLUQHJDWLYDPHQWH
HPVHXVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHYDORUGHVXDVDo}HV

$LQGD D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHXV IRUQHFHGRUHV QmR WHUmR SUREOHPDV
UHODFLRQDGRVjVFRQGLo}HVGHWUDEDOKREHPFRPRDRUHVSHLWRjVQRUPDVDPELHQWDLVH
GHVHJXUDQoDRXTXHQmRXVDUmRSUiWLFDVLUUHJXODUHV6HDOJXPGRVVHXVIRUQHFHGRUHV
VHHQYROYHUHPSUiWLFDVLUUHJXODUHVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjVSUiWLFDVDFLPD
PHQFLRQDGDVDVXDUHSXWDomRHPDUFDSRGHPVHUSUHMXGLFDGDV
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O relacionamento da Companhia com seus fornecedores está sujeito a riscos
diversos de fulfillment.
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDEDVHGHDSUR[LPDGDPHQWHIRUQHFHGRUHV
LQFOXLQGR HP DOJXQV FDVRV IRQWHV OLPLWDGDV RX ~QLFDV GH IRUQHFLPHQWR TXH VmR
LPSRUWDQWHV SDUD IDEULFDomR HRX YHQGD GH VHXV SURGXWRV &DVR RV VHXV DWXDLV
IRUQHFHGRUHVSDUHPGHOKHYHQGHURXOLFHQFLDUPHUFDGRULDVTXHD&RPSDQKLDFRPSUD
HPWHUPRVDFHLWiYHLVQmRFXPSUDPFRPRVFRQWUDWRVRXDWUDVHPDHQWUHJDLQFOXVLYH
HPUD]mRGHHYHQWXDLVSUREOHPDVILQDQFHLURVGHWDLVIRUQHFHGRUHVGHYLGRDFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVUXLQVGHVDVWUHVQDWXUDLVRXSRURXWUDVUD]}HVSRGHUmRVHULQFDSD]HVGH
HQFRQWUDU DOWHUQDWLYDV GH IRUQHFHGRUHV GH IRUPD RSRUWXQD HILFLHQWH H HP WHUPRV
DFHLWiYHLVDRVHXPRGHORGHQHJyFLR$OpPGLVVRVHVHXVIRUQHFHGRUHVYLRODUHPOHLV
UHJXODPHQWRV RX LPSOHPHQWDUHP SUiWLFDV FRQVLGHUDGDV DQWLpWLFDV LQVHJXUDV RX
SHULJRVDV SDUD R PHLR DPELHQWH LVVR SRGHUi SUHMXGLFDU D VXD LPDJHP H UHSXWDomR
OLPLWDUVHXFUHVFLPHQWRHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO

$&RPSDQKLDSRGH ter tanto a sua produção como as suas receitas prejudicadas
em razão de atrasos e descumprimentos de seus fornecedores.
$VXDDWLYLGDGHVHFDUDFWHUL]DSHODPDQXWHQomRGHXPQtYHOGHHVWRTXHDGHTXDGRSDUD
VXSULUDVQHFHVVLGDGHVGHVXDVRSHUDo}HV(YHQWXDLVDWUDVRVRXGHVFXPSULPHQWRVSRU
SDUWH GRV IRUQHFHGRUHV SRGHUmR DIHWDU R GHVHPSHQKR HP VXD SURGXomR YHQGDV H
UHFHLWDVXPDYH]TXHD&RPSDQKLDSRGHUiQmRFRQVHJXLUREWHURIRUQHFLPHQWRGHVHXV
SURGXWRVHPWHPSRKiELO$GHSHQGrQFLDGHIRUQHFHGRUHVSRGHUiOKHFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVR HP VHXV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV HP FDVR GH
HYHQWXDLVDWUDVRVRXGHVFXPSULPHQWRV$GLFLRQDOPHQWHHYHQWXDLVDWUDVRVQDHQWUHJD
GRVSURGXWRVDGTXLULGRVGHVHXVIRUQHFHGRUHV GRVTXDLVDPDLRUSDUWHpSURYHQLHQWH
GHSDtVHVHVWUDQJHLURVHWUDQVSRUWDGDSRUYLDDpUHDRXPDUtWLPD GHYLGRDSUREOHPDV
GH ORJtVWLFD SRGHUmR DIHWDU D VXD FDSDFLGDGH SURGXWLYD R TXH FDXVDULD XP HIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHHPVXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUD

Não há garantia de que os fornecedores e provedores de serviços da Companhia
não venham a se utilizar de práticas irregulares.
$&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHVREUHDVRSHUDo}HVGHVHXVIRUQHFHGRUHVHSURYHGRUHV
GH VHUYLoRV H HYHQWXDLV LUUHJXODULGDGHV TXH HVWHV SRVVDP DSUHVHQWDU $VVLP D
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DOJXQV GH VHXV IRUQHFHGRUHV H SURYHGRUHV GH
VHUYLoRVQmRYHQKDPDSUHVHQWDUSUREOHPDVFRPTXHVW}HVWUDEDOKLVWDVRXUHODFLRQDGRV
jVXVWHQWDELOLGDGHTXDUWHLUL]DomRGDFDGHLDSURGXWLYDHPSUHJRGHPmRGHREUDLQIDQWLO
RXDQiORJDjHVFUDYDHFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDLPSUySULDVRXPHVPRTXHYHQKDPD
VHXWLOL]DUGHVVDVLUUHJXODULGDGHVSDUDWHUHPXPFXVWRPDLVEDL[RGHVHXVSURGXWRVH
VHUYLoRV HFDVRVHXV IRUQHFHGRUHV H SURYHGRUHV GH VHUYLoRV RIDoDP D &RPSDQKLD
SRGHUiWHUSUHMXt]RVHPVXDLPDJHPHQDTXDOLGDGHGHVHXVSURGXWRVHVHUYLoRVHHP
FRQVHTXrQFLD SHUGD GH DWUDWLYLGDGH MXQWR DRV VHXV FOLHQWHV FRP LPSDFWR GLUHWR QD
UHGXomRGHVXDUHFHLWDOtTXLGDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOEHPFRPRTXHGDQRYDORUGDV
Do}HVGHVXDHPLVVmR
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A Companhia pode ser responsabilizada de forma solidária ou subsidiária por
dívidas trabalhistas de terceirizados.
&DVRDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVj&RPSDQKLDFRPRDVHPSUHVDV
TXHDWXDPQRVVHWRUHVGHWUDQVSRUWHVVHJXUDQoDVHUYLoRVGHOLPSH]DGHQWUHRXWURV
QmRDWHQGDPjVH[LJrQFLDVGDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDEUDVLOHLUDD&RPSDQKLDSRGHUiVHU
FRQVLGHUDGDVROLGiULDRXVXEVLGLDULDPHQWHUHVSRQViYHOSHODVGtYLGDVWUDEDOKLVWDVGHVWDV
HPSUHVDV SRGHQGR DVVLP VHU LQFOXtGD QR SROR SDVVLYR GH HYHQWXDLV SURFHVVRV
WUDEDOKLVWDVHHYHQWXDOPHQWHREULJDGDDHIHWXDURSDJDPHQWRGHFRQGHQDo}HVMXGLFLDLV
H GHPDLV SHQDOLGDGHV &DVR WDO ULVFR VH PDWHULDOL]H D VXD LPDJHP QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVILQDQFHLURVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

A Companhia pode ser considerada solidariamente responsável pelos danos
ambientais causados por seus fornecedores.

$&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQViYHOSHODGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVJHUDGRV
SHODV VXDV DWLYLGDGHV LQGXVWULDLV DVVLP FRPR GRV VHXV SURGXWRV SyVFRQVXPR TXH
HVWmR VXMHLWRV D ORJtVWLFD UHYHUVD $ GHVWLQDomR ILQDO GRV UHVtGXRV GH IiEULFD H SyV
FRQVXPRpUHDOL]DGDSRUPHLRGHHPSUHVDVFRQWUDWDGDV$UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRU
GDQRV DPELHQWDLV WHP QDWXUH]D REMHWLYD H VROLGiULD 6HQGR DVVLP SRGHP VHU
FRQVLGHUDGRV UHVSRQViYHLV SHOD VXD UHSDUDomR WRGRV DTXHOHV TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHFRQWULEXtUDPSDUDDRFRUUrQFLDGRGDQRDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWH
GD H[LVWrQFLD GH GROR HRX FXOSD VHP OLPLWDomR GH YDORUHV H SUD]RV SUHVFULFLRQDLV
6HQGRDVVLPDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOSRGHVHUDSOLFDGDDWRGDVDVSDUWHVTXH
HVWLYHUHP HQYROYLGDV PHVPR TXH LQGLUHWDPHQWH QD DWLYLGDGH TXH RFDVLRQRX R GDQR
DPELHQWDOGHPRGRTXHDSDUWHTXHWLYHUPDLVUHFXUVRVILQDQFHLURVSRGHVHUREULJDGD
DUHSDUiOR

&DVRDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLDLQFOXLQGRR
GHVFDUWHGHUHVtGXRVQmRDWHQGDPjVH[LJrQFLDVGDOHJLVODomRDPELHQWDOD&RPSDQKLD
SRGHUi VHU FRQVLGHUDGD VROLGiULD RX VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHLV SHORV HYHQWXDLV
GDQRVDPELHQWDLVSRUHODVFDXVDGRVSRGHQGRDVVLPVHULQFOXtGDQRSRORSDVVLYRGH
SURFHVVRV DPELHQWDLV SRU FRQGXWDV GH WHUFHLURV H HYHQWXDOPHQWH VHU REULJDGRV D
HIHWXDURSDJDPHQWRGHFRQGHQDo}HVMXGLFLDLVHGHPDLVSHQDOLGDGHVLQFOXLQGRPHGLGDV
SDUDUHFXSHUDomRGRGDQRDPELHQWDORFRUULGR&DVRD&RPSDQKLDVHMDUHVSRQVDELOL]DGD
VROLGDULDPHQWH SRU GDQRV FDXVDGRV SHORV VHXV IRUQHFHGRUHV RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV DV DWLYLGDGHV H D VXD LPDJHP SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGDV LQFOXLQGR QR FDVR GH KDYHU D QHFHVVLGDGH GH UHGLUHFLRQDU SODQRV GH
LQYHVWLPHQWRHPRXWUDViUHDVFRPSRVVtYHOHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVHXIOX[RGH
FDL[D
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Eventuais mudanças de políticas ou diretrizes estratégicas dos seus fornecedores
podem levar à redução ou interrupção das vendas destes mesmos para a
Companhia, o que pode gerar impactos negativos em seus resultados.
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD DPSOD JDPD GH IRUQHFHGRUHV JOREDLV $ QHJRFLDomR H
SDUFHULD FRP HVWHV IRUQHFHGRUHV HVWi VXMHLWD D PXGDQoDV HVWUDWpJLFDV H WiWLFDV
RULJLQDGDV QRV PHVPRV TXH SRGHP DIHWDU D FDSDFLGDGH GHOHV GH RSHUDU FRP D
&RPSDQKLDHRXWUDVHPSUHVDVQRPHUFDGREUDVLOHLUR

(YHQWXDLV PXGDQoDV GHVWD QDWXUH]D TXH UHVXOWHP QD UHGXomR RX LQFDSDFLGDGH GH D
&RPSDQKLDDGTXLULUSURGXWRVGHDOJXPGHVHXVIRUQHFHGRUHVOHYDULDQDPDLRUSDUWHGRV
FDVRVDXPSURFHVVRGHVXEVWLWXLomRGHOHV(YHQWXDOVXEVWLWXLomRGHIRUQHFHGRUSRGHULD
OHYDUDWHUPRVPHQRVIDYRUiYHLVSDUDD&RPSDQKLDFRPSRVVtYHOHIHLWRDGYHUVRVREUH
VXDVPDUJHQVGHOXFUR&DVRQmRVHMDSRVVtYHOVXEVWLWXLURIRUQHFHGRUDIHWDGRSRUWDLV
PXGDQoDVD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWHWDPEpPSRUPHLRGHUHGXomR
GHIDWXUDPHQWRLPSDFWDQGRQHJDWLYDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRV

I
5LVFRV5HODFLRQDGRVD6HXV&OLHQWHV

A Companhia está exposta a riscos de crédito e outros riscos de contraparte de
seus clientes no curso normal dos negócios.
$&RPSDQKLDFRQFHGHDRVVHXVFOLHQWHVFUpGLWRVFRPSUD]RVYDULiYHLVHVHXVFOLHQWHV
WrP GLYHUVRV JUDXV GH VROYDELOLGDGH R TXH D H[S}H DR ULVFR GH QmR UHFHELPHQWR RX
LQDGLPSOHPHQWR QR kPELWR GH VHXV FRQWUDWRV H RXWURV DFRUGRV FRP FOLHQWHV &DVR
Q~PHUR VLJQLILFDWLYR GH VHXV FOLHQWHV LQDGLPSODP VXDV REULJDo}HV GH SDJDPHQWR
FRQRVFRDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVRXIOX[RVGHFDL[DSRGHP
VHUDIHWDGRVGHPDQHLUDQHJDWLYDHVXEVWDQFLDO

Parte relevante da receita das vendas da Companhia decorre de contratos
firmados com entidades da Administração Pública. A perda desses contratos pode
afetar de forma negativa as receitas da Companhia e a sua capacidade de operar
seus negócios.

(PGHPDUoRGHGDUHFHLWDGDVYHQGDVGD&RPSDQKLDFHUFDGH5
PLOK}HVGHFRUUHGHFRQWUDWRVILUPDGRVFRPHQWLGDGHVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRTXH
UHSUHVHQWDXPDXPHQWRGHHPUHODomRjGHPDUoRGH(VWHDXPHQWR
VHGHXHPUD]mRGHD&RPSDQKLDWHUVLGRYHQFHGRUDHPGLYHUVDVOLFLWDo}HVUHDOL]DGDV
SHOD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDSDUDDDTXLVLomRGHWDEOHWVVPDUWSKRQHVFRPSXWDGRUHVH
VRIWZDUHV SDUD XWLOL]DomR SRU HVWXGDQWHV GH HVFRODV S~EOLFDV GXUDQWH R SHUtRGR GD
SDQGHPLDGD&29,'1mRKiFRPRJDUDQWLUTXHWDLVFRQWUDWDo}HVFRQWLQXDUmRDVHU
UHDOL]DGDVQRIXWXURHFDVRQmRVHMDPUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURHRIOX[RGH
FDL[D GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU DGYHUVDPHQWH LPSDFWDGRV DOpP GH YLU D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHVXDOXFUDWLYLGDGH
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9DOHPHQFLRQDUTXHWDLVFRQWUDWRVVmRUHJLGRVSHOD/HL)HGHUDOQGHGHMXQKR
GHFRQIRUPHDOWHUDGDEHPFRPRSHODVUHVSHFWLYDVOHLVHVWDGXDLVRXPXQLFLSDLV
jVTXDLVFDGDHQWLGDGHS~EOLFDHVWiVXEPHWLGDLQFOXLQGRQDPDLRULDGRVFDVRVD/HL
)HGHUDOQGHGHMXOKRGHFRQIRUPHDOWHUDGD$OpPGRIRUQHFLPHQWRGH
FRPSXWDGRUHVHVRIWZDUHVD&RPSDQKLDDVVXPHSHUDQWHWDLVHQWLGDGHVQDPDLRULDGRV
FDVRVREULJDo}HVGHPDQXWHQomRGRVEHQVIRUQHFLGRVGHSUHVWDomRGHJDUDQWLDDRV
SURGXWRVHGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVWpFQLFRV

1D KLSyWHVH GD &RPSDQKLD VHU UHVSRQVDELOL]DGD RX FRQGHQDGD SRU LUUHJXODULGDGHV
HUURVRXIDOKDVQRIRUQHFLPHQWRGRVEHQVRXVHUYLoRVFRQWUDWDGRVD&RPSDQKLDSRGH
VHU DGYHUWLGD SHORV yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD VRIUHU PXOWDV FRQWUDWXDLV
VLJQLILFDWLYDVWHUDVJDUDQWLDVSRUHODSUHVWDGDVH[FXWLGDVWHURIRUQHFLPHQWRGRVEHQV
HVHUYLoRVVXVSHQVRWHPSRUDULDPHQWHEHPFRPRVHULPSHGLGDGHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRP
D$GPLQLVWUDomR3~EOLFDHPJHUDORXFRPDHQWLGDGHHVSHFtILFDUHODFLRQDGDDRFRQWUDWR
HPTXHVWmR7DLVVDQo}HVDVVLPFRPRDUHVFLVmRXQLODWHUDOGHFRQWUDWRVSRUUD]}HVGH
LQWHUHVVHS~EOLFRSRGHUmRDIHWDUDPDUFDRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURHRIOX[R
GHFDL[DGD&RPSDQKLDDOpPGHYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDOXFUDWLYLGDGHSRUXP
SHUtRGR

$GHPDLVRVSUD]RVGHUHFHELPHQWRGHFOLHQWHVGHOLFLWDo}HVVmRXVXDOPHQWHVXSHULRUHV
DRVSUDWLFDGRVQRVPHUFDGRVGHYDUHMRHFRUSRUDWLYRVHQGRTXHXPFUHVFLPHQWRQDV
YHQGDVSDUDHVWHVHJPHQWRSRGHULDDFDUUHWDUHPPDLRUQHFHVVLGDGHGHFDSLWDOGHJLUR
UHVXOWDQGRHPPDLRUH[SRVLomRGRIOX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLD

J
5LVFRV 5HODFLRQDGRV DRV 6HWRUHV GD (FRQRPLD QRV TXDLV D &RPSDQKLD
$WXH

O setor de varejo é altamente competitivo e as condições de concorrência podem
afetar adversamente os seus resultados.
$ FRPSHWLomR GR VHWRU p EDVHDGD SULQFLSDOPHQWH QD YDULHGDGH GH SURGXWRV SUHoR
TXDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH SXEOLFLGDGH H SURPRomR FRQYHQLrQFLD RX ORFDO GH
DUPD]HQDPHQWRVHJXUDQoDHVXSRUWHDRFOLHQWHHVHUYLoR$OpPGLVVRDOJXQVGRVVHXV
FRQFRUUHQWHVSRGHPSRVVXLUPDLVUHFXUVRVILQDQFHLURVPHQRUHVFXVWRVGHDTXLVLomRGH
SURGXWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV PHQRUHV GR TXH RV VHXV 2V VHXV FRQFRUUHQWHV
SRGHP VH XWLOL]DU GH GHVFRQWRV SROtWLFDV DJUHVVLYDV GH SUHoRV H SURSDJDQGDV SDUD
DXPHQWDUDVVXDVYHQGDVGHSURGXWRVHOHWURHOHWU{QLFRVGXUDQWHDWHPSRUDGDGHIpULDV
IHVWDVHYROWDjVDXODV2QHJyFLRGD&RPSDQKLDpYXOQHUiYHOjVPXGDQoDVQDGHPDQGD
HQRVSUHoRVEHPFRPRQDVSUHIHUrQFLDVGRVFRQVXPLGRUHV

1mRFRQVHJXLPRVSUHYHUVHQRYRVFRPSHWLGRUHVQDFLRQDLVHRXLQWHUQDFLRQDLVHQWUDUmR
QRVHWRU&DVRQRYRVFRPSHWLGRUHVDSDUHoDPDFRQFRUUrQFLDSRGHUiILFDUDLQGDPDLV
DFLUUDGD H SRGHUHPRV VHU REULJDGRV D WRPDU QRYDV HVWUDWpJLDV FXMD HILFiFLD QmR
FRQVHJXLPRV DVVHJXUDU 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH FRPSHWLU FRP VHXV
FRQFRUUHQWHVSRGHHQIUHQWDUTXHGDQDVYHQGDVHSRGHGHFLGLUSRURXVHUREULJDGRVD
RIHUHFHUJUDQGHVGHVFRQWRVDRVVHXVFOLHQWHVRTXHSRGHULDUHVXOWDUHPGLPLQXLomRGD
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VXDUHQWDELOLGDGHHDIHWDUVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDV
FRQGLo}HV GH FRPSHWLWLYLGDGH GD &RPSDQKLD YHU R LWHP  F  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

O mercado de varejo é sensível a quedas do poder de compra dos consumidores
e a ciclos econômicos desfavoráveis.
+LVWRULFDPHQWHRPHUFDGRGHYDUHMRVRIUHXSHUtRGRVGHGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHP
YLUWXGHGDTXHGDGRVJDVWRVGRVFRQVXPLGRUHVLQFOXVLYHGDVFRQGLo}HVGRVQHJyFLRV
HP JHUDO GD WD[D GH MXURV GD LQIODomR GD GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DR FOLHQWH GD
WULEXWDomR GD FRQILDQoD GR FOLHQWH QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV IXWXUDV GRV QtYHLV GH
HPSUHJR H UHQGD H GD H[LVWrQFLD GH HSLGHPLDV RX SDQGHPLDV FRPR R DOFDQFH H D
GXUDomRGRLPSDFWRGDDWXDOSDQGHPLDGD&29,'LQFOXLQGRUHGXomRQDGHPDQGD
GH FRQVXPLGRUHV GLPLQXLomR GDV YHQGDV H IHFKDPHQWR WHPSRUiULR JHQHUDOL]DGR GRV
FOLHQWHV YDUHMLVWDV  &RQGLo}HV HFRQ{PLFDV GHVIDYRUiYHLV QR %UDVLO RX QR PXQGR
UHIOHWLGDV QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHP UHGX]LU VLJQLILFDWLYDPHQWH R FRQVXPR
SULQFLSDOPHQWH GDV FODVVHV FRP PHQRU SRGHU DTXLVLWLYR  WRUQDU DV FRQGLo}HV GH
UHILQDQFLDPHQWR GH GtYLGD PDLV UHVWULWDV H FDXVDU DXPHQWRV QD WD[D GH GHVHPSUHJR
+LVWRULFDPHQWHRVHWRUGHYDUHMRIRLDIHWDGRQHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWHHP
YLUWXGH GH SHUtRGRV GH GHVDTXHFLPHQWR HFRQ{PLFR UHVXOWDQGR HP XPD UHGXomR GR
FRQVXPR$VVLPDUHGXomRGRSRGHUDTXLVLWLYRGRVFOLHQWHVHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
DGYHUVDVSRGHPDIHWDURUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
GHIRUPDQHJDWLYDHUHOHYDQWH

2 *RYHUQR )HGHUDO SRU PHLR GR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO &01  H GR %DQFR
&HQWUDOGR%UDVLOSHULRGLFDPHQWHLQWURGX]UHJXODPHQWDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHJXODUD
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRSDUDUHGX]LURXDXPHQWDURFRQVXPRHFRQVHTXHQWHPHQWH
FRQWURODUDWD[DGHLQIODomR7DLVUHJXODPHQWDo}HVLQFOXHPHQWUHRXWUDVIHUUDPHQWDV L 
DOWHUDomR GRV UHTXLVLWRV LPSRVWRV DRV GHSyVLWRV FRPSXOVyULRV LQFLGHQWHV VREUH
HPSUpVWLPRVGHSyVLWRVHHPRXWUDVRSHUDo}HV LL DUHJXODomRGRSUD]RPi[LPRGRV
ILQDQFLDPHQWRV H LLL  D LPSRVLomR GH OLPLWDo}HV VREUH R PRQWDQWH TXH SRGH VHU
ILQDQFLDGR (VVDV UHJXODPHQWDo}HV SRGHP UHGX]LU D FDSDFLGDGH GRV FOLHQWHV GD
&RPSDQKLD GH REWHU FUpGLWR MXQWR D LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV$OJXQV GHVVHV FRQWUROHV
SRGHPDIHWDURPHUFDGRILQDQFHLURHGHFUpGLWRSRUORQJRVSHUtRGRV1mRKiQHQKXPD
JDUDQWLDGHTXHQRIXWXURR*RYHUQR)HGHUDOQmRLUiDGRWDUQRYDVUHJXODPHQWDo}HVTXH
UHGX]DPRDFHVVRGRVFOLHQWHVDFUpGLWRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRTXHSRGHUi
DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D VLWXDomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

$LQGD R VXFHVVR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHSHQGH GR DXPHQWR GD WD[D GH
FUHVFLPHQWRGDSRSXODomRHGRDXPHQWRGHVXDUHQGD$UHGXomRRXGHVDFHOHUDomRHP
WDO FUHVFLPHQWR SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH DV VXDV YHQGDV
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHVLWXDomRILQDQFHLUD
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A Companhia está sujeita a possíveis atrasos motivados por greves nas
alfândegas, portos e Receita Federal.
3DUWH VLJQLILFDWLYD GRV VHXV SURGXWRV HRX GH VHXV FRPSRQHQWHV VmR LPSRUWDGRV GD
&KLQDSRVVtYHLVJUHYHVQD5HFHLWD)HGHUDOQDVDOIkQGHJDVHQRVSRUWRVGHWRGRR3DtV
SRGHPDIHWDUDHQWUHJDGHVVHVPDWHULDLVSHORVVHXVIRUQHFHGRUHVHSRUFRQVHTXrQFLD
VXD FDSDFLGDGH SURGXWLYD R TXH SRGHUi JHUDU DWUDVR QD HQWUHJD GRV SURGXWRV DRV
FRQVXPLGRUHVFRPDFRQVHTXHQWHGLPLQXLomRGRVHXYROXPHGHYHQGDV

K
5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLD$WXH

Alterações na legislação tributária, incentivos fiscais, benefícios ou diferentes
interpretações da legislação tributária podem afetar adversamente os resultados
das operações da Companhia.

$VDXWRULGDGHVWULEXWiULDVWrPIUHTXHQWHPHQWHUHDOL]DGRDOWHUDo}HVQRVUHJLPHVILVFDLV
TXH SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD H HP ~OWLPD DQiOLVH DIHWDU D GHPDQGD GRV
FRQVXPLGRUHVSHORVVHXVSURGXWRV(VVDVPHGLGDVLQFOXHPPXGDQoDVQDVDOtTXRWDVH
QDFULDomRGHWULEXWRVWHPSRUiULDVRXSHUPDQHQWHV

$OJXPDVGHVVDVPXGDQoDVSRGHPDXPHQWDUDVXDFDUJDWULEXWiULDRTXHSRGHJHUDU
DXPHQWR GRV SUHoRV FREUDGRV SHORV SURGXWRV DOpP GH UHVWULQJLU D FDSDFLGDGH GRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QRV GLYHUVRV PHUFDGRV GH DWXDomR H FRQVHTXHQWHPHQWH
DIHWDUGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHDVXDOXFUDWLYLGDGH1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGH
TXH FRQVHJXLUi PDQWHU R VHX IOX[R GH FDL[D H D VXD OXFUDWLYLGDGH DSyV TXDOTXHU
DXPHQWRQRVWULEXWRVDSOLFiYHLVD&RPSDQKLDHjVVXDVRSHUDo}HV

$OpPGLVVRQmRKiFRPRJDUDQWLUTXHVHXVDWXDLVEHQHItFLRVILVFDLVVHUmRPDQWLGRVRX
UHQRYDGRV6HWDLVEHQHItFLRVILVFDLVQmRIRUHPUHQRYDGRVRXVHRVEHQHItFLRVIRUHP
PRGLILFDGRVOLPLWDGRVVXVSHQVRVRXUHYRJDGRVD&RPSDQKLDSRGHUiWHUVHXQHJyFLR
HVLWXDomRILQDQFHLUDDIHWDGRVDGYHUVDPHQWHWHQGRHPYLVWDRDXPHQWRGDFDUJDILVFDO
$GLFLRQDOPHQWH GHWHUPLQDGDV OHLV WULEXWiULDV SRGHP HVWDU VXMHLWDV j LQWHUSUHWDomR
FRQWURYHUVD SRU SDUWH GDV DXWRULGDGHV WULEXWiULDV &DVR DV DXWRULGDGHV WULEXWiULDV
YHQKDPDLQWHUSUHWDUDVOHLVWULEXWiULDVGHPDQHLUDTXHVHMDLQFRQVLVWHQWHFRPDVVXDV
SUiWLFDVD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDIHWDGDGHIRUPDDGYHUVD

'HQWUH DV PXGDQoDV TXH SRGHP DIHWDU PDWHULDOPHQWH RV VHXV QHJyFLRV HVWmR D
UHIRUPD WULEXWiULD D UHYRJDomR GH LVHQo}HV ILVFDLV H DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD
OHJLVODomRGR,&06HGR3,6&2),16LQFOXLQGRDXPHQWRGHDOtTXRWDVDOWHUDo}HVGH
EDVHGHFiOFXORHQWUHRXWUDV

$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODV
DXWRULGDGHV ILVFDLV VHQGR TXH TXDOTXHU DXPHQWR QR PRQWDQWH GD WULEXWDomR FRPR
UHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HVjVVXDVSRVLo}HVILVFDLVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXV
QHJyFLRVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
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$LQGDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVQDVHVIHUDV
IHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO&RPRUHVXOWDGRGHWDLVILVFDOL]Do}HVDVVXDVSRVLo}HV
ILVFDLV SRGHP VHU TXHVWLRQDGDV SHODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HP SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVRXMXGLFLDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRV
SDUDWDLVSURFHVVRV TXDQGRKRXYHU VHUmRFRUUHWRVTXHQmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGH
H[SRVLomRILVFDODGLFLRQDORXTXHQmRVHUiQHFHVViULDDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDVILVFDLV
DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU H[SRVLomR ILVFDO 4XDLVTXHU SURFHVVRV MXGLFLDLV H
DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV D DVVXQWRV ILVFDLV SHUDQWH RV WULEXQDLV LQFOXLQGR R
&RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV &$5)  H WULEXQDLV DGPLQLVWUDWLYRV
HVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
A Companhia se beneficia de incentivos fiscais a partir de programas do governo
e está sujeita à complexidade do sistema tributário brasileiro. Esses incentivos
podem ser encerrados ou reduzidos no futuro, o que pode prejudicar os
resultados das suas operações.
$ &RPSDQKLD VH EHQHILFLD GH LQFHQWLYRV ILVFDLV UHODFLRQDGRV D FUpGLWR SUHVXPLGR GH
,&06 VREUH YHQGDV D GLIHULPHQWR GH ,&06 QD LPSRUWDomR D UHGXomR GH ,53- H
DGLFLRQDO 6XGHQH DLVHQomRGH,378HDREWHQomRGHFUpGLWRILQDQFHLURVREUHSURGXWRV
SURGX]LGRV HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHL GH LQIRUPiWLFD $ &RPSDQKLD QmR SRVVXL
REULJDo}HV D FXPSULU UHODFLRQDGDV D FUpGLWR SUHVXPLGR GH ,&06 VREUH YHQGDV D
GLIHULPHQWR GH ,&06 QD LPSRUWDomR GH UHGXomR GH ,53- H DGLFLRQDO H D LVHQomR GH
,378$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDVHEHQHILFLDUGRFUpGLWRILQDQFHLURVREUHSURGXWRV
SURGX]LGRV HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHL GH LQIRUPiWLFD GHSHQGH GR FXPSULPHQWR GH
FHUWDVREULJDo}HVGHQWUHHODVDH[HFXomRGHGHWHUPLQDGDVHWDSDVSURGXWLYDV SURFHVVR
SURGXWLYREiVLFR HRLQYHVWLPHQWRHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR2QmRFXPSULPHQWR
GHVWDVREULJDo}HVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVDSOLFiYHLVHRXGHHQYLRGDGRFXPHQWDomR
H[LJLGD SDUD D FRQFHVVmR GH WDLV LQFHQWLYRV SRGHUi LPSOLFDU D SHUGD GR GLUHLWR DRV
LQFHQWLYRV DLQGD QmR XWLOL]DGRV H D FREUDQoD SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV GR YDORU
FRUUHVSRQGHQWH DRV WULEXWRV QmR SDJRV HP GHFRUUrQFLD GRV LQFHQWLYRV Mi XWLOL]DGRV
DFUHVFLGRV GH PXOWD H GH MXURV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR WULEXWiULD VHP SUHMXt]R GH
HYHQWXDLVVDQo}HVSHQDLVFDEtYHLVRTXHSRGHUiOKHDIHWDUDGYHUVDPHQWH6HKRXYHUD
H[SLUDomRH[WLQomRRXFDQFHODPHQWRGRVEHQHItFLRVILVFDLVDWXDOPHQWHFRQFHGLGRVD
&RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH WDLV EHQHItFLRV VHUmR UHQRYDGRV RX TXH WHUHPRV
VXFHVVRQDREWHQomRGHQRYRVEHQHItFLRVILVFDLVHPFRQGLo}HVLJXDOPHQWHIDYRUiYHLV
6HWDLVEHQHItFLRVQmRIRUHPUHQRYDGRVRVVHXVQHJyFLRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWH
DIHWDGRV $ FRPSOH[LGDGH GR VLVWHPD WULEXWiULR EUDVLOHLUR SRGH GHL[DU D &RPSDQKLD
VXMHLWDDTXHVWLRQDPHQWRVQRkPELWRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOSRGHQGRDFDUUHWDU
SHUGDV PDWHULDLV LPSDFWDQGR DVVLP DGYHUVDPHQWH VHX UHVXOWDGR 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVVREUHRVLQFHQWLYRVILVFDLVXVXIUXtGRVSHOD&RPSDQKLDYHURLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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A Companhia pode sofrer multas e restrições relacionadas à legislação
consumerista brasileira ou o Código de Defesa do Consumidor.
$OHJLVODomRGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUGR%UDVLOLPSXWDDRIRUQHFHGRUR{QXVGDSURYD
QDGHPDQGDGHXPFOLHQWH FRQVXPLGRU 'LDQWHGHVVHFRQWH[WRDXWRULGDGHVMXGLFLDLV
SRGHP DGRWDU SRVWXUDV IDYRUiYHLV DRV SOHLWRV IRUPXODGRV SRU FRQVXPLGRUHV &DVR
SRVWXUDVIDYRUiYHLVVHMDPDGRWDGDVFRORFDUmRRSUHVWDGRUGHVHUYLoRRXIRUQHFHGRUGH
SURGXWRVHPGHVYDQWDJHPHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHQYROYHQGRUHODo}HVGHFRQVXPR

$SURWHomRMXGLFLDODRFRQVXPLGRUSRGHVHUH[HUFLGDSRUPHLRGHDo}HVLQGLYLGXDLVRX
FROHWLYDVHQRFDVRGHDo}HVFROHWLYDVDVDo}HVSRGHPVHUSURSRVWDVSRUDXWRULGDGHV
HVWDGXDLV RX IHGHUDLV PHGLDQWH yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD
QRWDGDPHQWHR0LQLVWpULR3~EOLFRRX3URJUDPDGH3URWHomRH'HIHVDGR&RQVXPLGRU
352&21 FRPRSURSyVLWRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRURXSRURUJDQL]Do}HV
GHSURWHomRDRGLUHLWRGRFRQVXPLGRU

$o}HVMXGLFLDLVRXSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSRGHUmRVHUSURSRVWRVVREDVDOHJDo}HV
GH TXH RV VHXV SURGXWRV HUDP GHIHLWXRVRV YLFLDGRV RX QmR FRQWLQKDP LQIRUPDo}HV
DGHTXDGDVGHQWUHRXWUDV(VVHVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVVmRHPVtQWHVHDXWRVGH
LQIUDomR H LQTXpULWRV FLYLV SURSRVWRV UHVSHFWLYDPHQWH SHOR 352&21 H R 0LQLVWpULR
3~EOLFRDOpPGHRXWURVyUJmRVHQWLGDGHVGHSURWHomRDRGLUHLWRGRFRQVXPLGRUFRPRp
RFDVRGD6HFUHWDULD1DFLRQDOGR&RQVXPLGRU 6(1$&21 

&DVR YHQKD D VHU UHVSRQVDELOL]DGRV RX FRQGHQDGRV SRU GHIHLWRV HUURV RX IDOKDV GH
VHXV SURGXWRV LQFOXLQGR DFLGHQWHV  HP XPD DomR MXGLFLDO WDO GHFLVmR SRGHUi WHU XP
HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR HP VHX QHJyFLR VXD UHSXWDomR VXD PDUFD VHX UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHILQDQFHLURHHPVHXIOX[RGHFDL[DDOpPGHYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWH
VXDOXFUDWLYLGDGH

$OpPGLVVRFRPRDOHJLVODomRFRQVXPHULVWDSUHYrUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDGHWRGDV
DV HPSUHVDV TXH SDUWLFLSDP GD FDGHLD GH IRUQHFLPHQWR D FRPSDQKLD SRGH
HYHQWXDOPHQWH VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GHPDQGDV UHODWLYDV D WHUFHLURV FRPR SRU
H[HPSOR HPSUHVDV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SDUWLFLSDP GR IRUQHFLPHQWR GH VHXV
SURGXWRV

$GLFLRQDOPHQWH D DSUHVHQWDomR GH GHIHVD HP XPD DomR MXGLFLDO FXMR REMHWR p VXD
UHVSRQVDELOLGDGHSRUGHIHLWRVHPSURGXWRVSRGHGHPDQGDUXPFXVWRDGLFLRQDOHOHYDGR
EHPFRPRUHTXHUHUVXEVWDQFLDODWHQomRHWHPSRGRSHVVRDODGPLQLVWUDWLYRHWpFQLFRGD
&RPSDQKLD$LQGDDSXEOLFLGDGHQHJDWLYDTXHSRGHULDYLUDVHUJHUDGDHPUHODomRD
GHIHLWRV HUURV RX IDOKDV QRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR DFLGHQWHV  H j VXD
TXDOLGDGH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VXD UHSXWDomR SHUDQWH DWXDLV H IXWXURV
FRQVXPLGRUHVDVVLPFRPRVXDLPDJHPFRUSRUDWLYDHGHVXDVPDUFDVRTXHSRGHULD
FDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVQHJyFLRVHVLWXDomRILQDQFHLUD
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$LQGDGHFLV}HVMXGLFLDLVGHVIDYRUiYHLVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVXDLPDJHPHD
LPDJHPGHVXDVPDUFDVDIHWDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHVXDVYHQGDVHVXDUHSXWDomR
RTXHSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRVHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUD

3RUILPUHVVDOWDVHTXHDOHJLVODomRFRQVXPHULVWDWHPDSOLFDELOLGDGHWDQWRQDVYHQGDV
UHDOL]DGDVILVLFDPHQWHFRPRQDVUHDOL]DGDVSRUPHLRGDVXDSODWDIRUPDGHe-commerce

Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por
modificações nas práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas
internacionais de relatório financeiro.
$VSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOVmRHPLWLGDVSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV
&RQWiEHLV ³&3&´ HDV,)56VmRHPLWLGDV,$6%2&3&HR,$6%SRVVXHPFDOHQGiULRV
SDUD DSURYDomR GH SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV H ,)56 RV TXDLV SRGHUmR VRIUHU
DOWHUDo}HV D TXDOTXHU PRPHQWR H VREUH RV TXDLV D &RPSDQKLD QmR SRVVXL TXDOTXHU
LQJHUrQFLD $VVLP QmR Ki FRPR SUHYHU TXDLV H TXDQGR VHUmR DSURYDGRV QRYRV
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRXQRYDV,)56TXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLPSDFWDUDV
IXWXUDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV HODERUDGDV SHOD
&RPSDQKLD3RUWDQWRH[LVWHRULVFRGHTXHDVVXDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV VHMDP DOWHUDGDV HP UD]mR GH QRYRV SURQXQFLDPHQWRV
FRQWiEHLVSUHYLVWRVSHOR&3&HQRUPDWL]DGRVSHOD&90EHPFRPRGR,)56HPLWLGRV
SHOR,$6%RTXHSRGHUiDIHWDUDVVXDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVDVHUHPHODERUDGDV

A Companhia pode sofrer com atrasos e suspensões no processo de certificação
e homologação dos seus produtos perante a Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVIA
e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO.
&DVR RFRUUD TXDOTXHU DWUDVR RX VXVSHQVmR QRV SURFHVVRV GH FHUWLILFDomR H
KRPRORJDomRGRVHTXLSDPHQWRVSURGXWRVGDVXDHPSUHVDD&RPSDQKLDFRUUHRULVFR
GH DWUDVDU VHX FURQRJUDPD PHUFDGROyJLFR FRP SRVVtYHLV LPSDFWRV HFRQ{PLFRV RV
TXDLVD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHFRQWURODU2SURFHVVRGHFHUWLILFDomRHKRPRORJDomR
GH SURGXWRV SRGH VRIUHU H[LJrQFLDV RX VXVSHQV}HV IDWRV TXH SRGHP DWUDVDU RX
LQYLDELOL]DUDGLVSRQLELOL]DomRGHSURGXWRVDRPHUFDGRFRQVXPLGRU

A Companhia detém autorização para prestação do Serviço Limitado Privado e
está sujeita ao cumprimento de obrigações setoriais, sob pena de aplicação de
sanções pela ANATEL.
$&RPSDQKLDSRVVXLDXWRUL]DomRSDUDDSUHVWDomRGR6HUYLoR/LPLWDGR3ULYDGR±6/3
5HIHULGRVHUYLoRpGHVWLQDGRDRXVRSUySULRRXSUHVWDomRGHVHUYLoRVDGHWHUPLQDGRV
JUXSRVGHXVXiULRV7UDWDVHGHDXWRUL]DomRRXWRUJDGDSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRTXH
VXMHLWDD&RPSDQKLDDRFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVSUHYLVWDVQDUHJXODomRVHWRULDO(P
FDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRHREULJDo}HVDSOLFiYHLVHDSyVRGHYLGR
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSRGHUmRVHUDSOLFDGDVSHOD$1$7(/DVVHJXLQWHVSHQDOLGDGHV
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L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULD LY FDGXFLGDGH Y GHFODUDomRGH
LQLGRQHLGDGH H YL  FDVVDomR 7DLV SHQDOLGDGHV SRGHUmR VHU DSOLFDGDV VHJXQGR D
QDWXUH]DGDLQIUDomRHVHJXLQGRPHWRGRORJLDHVSHFtILFDHVWDEHOHFLGDSHOD$1$7(/R
TXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

L
5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLD$WXH

Riscos políticos e econômicos nas regiões e países para os quais a Companhia
exporta produtos e dos quais adquire artigos para a sua produção podem limitar
a lucratividade de suas operações e sua capacidade de executar a sua estratégia.

8PDYH]TXHD&RPSDQKLDLPSRUWDPDWpULDVSULPDVGHGLIHUHQWHVSDtVHVHVWiVXMHLWDD
XPDVpULHGHVLWXDo}HVTXHSRGHPDIHWDUVHXUHVXOWDGRILQDQFHLURDGYHUVDPHQWH1DV
UHJL}HVRQGHD&RPSDQKLDFRPHUFLDOL]DSURGXWRVHGHRQGHLPSRUWDPDWpULDVSULPDV
H[LVWHXPDYDULHGDGHGHULVFRVFRPRSRUH[HPSOR


,QVWDELOLGDGHJRYHUQDPHQWDO

5LVFRVHFRQIOLWRVJHRSROtWLFRV LQFOXLQGRJXHUUDDWRVGHWHUURULVPRHFRQIOLWRV
FLYLV 

&kPELRIL[RHFRQWUROHGHSUHoRV

,PSRVLomR GH UHVWULo}HV jV H[SRUWDo}HV GRV SURGXWRV RX jV LPSRUWDo}HV GH
PDWpULDV SULPDV QHFHVViULDV j SURGXomR LQFOXLQGR HPEDUJRV GH SDtVHV HP TXH D
&RPSDQKLDSRVVXLDWLYLGDGHVGHGLVWULEXLomR 

)OXWXDomRGHPRHGDVORFDLVFRQWUDRUHDO

1DFLRQDOL]DomRGDVSURSULHGDGHV

$XPHQWRGDVWDULIDVGHH[SRUWDo}HVHLPSRVWRVVREUHRVSURGXWRV

2 IHFKDPHQWR GH IURQWHLUDV LPSRVLomR GH TXDUHQWHQD H GHPDLV EDUUHLUDV
VDQLWiULDVLPSRVWDVGXUDQWHRSHUtRGRHQIUHQWDGRSHODSDQGHPLDGH&29,'H

0XGDQoDVLQVWLWXFLRQDLVHFRQWUDWXDLVXQLODWHUDLV JRYHUQR LQFOXLQGRFRQWUROHV
VREUHLQYHVWLPHQWRVHOLPLWDomRDQRYRVSURMHWRV

&RPRFRQVHTXrQFLDGHVVHVIDWRUHVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
GDVRSHUDo}HVQDVUHJL}HVRQGHD&RPSDQKLDWHPGLVWULEXLomRHRXGHRQGHDVPDWpULDV
SULPDV VmR LPSRUWDGDV SRGHP VHU QHJDWLYDPHQWH DIHWDGRV H SRGH KDYHU QR IXWXUR
VLJQLILFDQWHYDULDomRGDVUHFHLWDV1mRpSRVVtYHOSUHFLVDURLPSDFWRGHVVDVPXGDQoDV
QD VXD FDSDFLGDGH GH HQWUHJDU VHXV SURMHWRV H H[HFXWDU VXD HVWUDWpJLD SRGHQGR
SRUWDQWR UHSUHVHQWDU XP LPSDFWR QHJDWLYR VREUH VXDV RSHUDo}HV H VHX UHVXOWDGR
ILQDQFHLUR

M
5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pode afetar
adversamente o seu negócio e a sua reputação.

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D OHJLVODomR IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO UHODFLRQDGD j
SUHVHUYDomR H SURWHomR GR PHLR DPELHQWH (QWUH RXWUDV REULJDo}HV HVVD OHJLVODomR
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HVWDEHOHFHH[LJrQFLDVGHOLFHQoDVDPELHQWDLVHSDGU}HVSDUDRGHVFDUWHGHHIOXHQWHV
HPLVV}HVDWPRVIpULFDVJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVWUDWDPHQWRHUHPHGLDomRGHiUHDV
FRQWDPLQDGDVEHPFRPRH[LJrQFLDVUHODFLRQDGDVDiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDV

4XDLVTXHUYLRODo}HVjVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVSRGHUiH[SRUD&RPSDQKLD
D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLQGR SRU H[HPSOR VXVSHQVmR GH REUDV H DWLYLGDGHV
EHPFRPRPXOWDVGHDWp5PLOK}HV HFULPLQDLVSUHMXGLFDQGRVXDLPDJHPDOpPGD
REULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDLQGHQL]DUWHUFHLURVQD
HVIHUDFtYHO

1DHVIHUDFULPLQDODUHVSRQVDELOLGDGHSRUGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHQR%UDVLO
WHPFRPRSUHFHLWRIXQGDPHQWDOD/HL)HGHUDOQGHGHIHYHUHLURGH ³/HL
GH&ULPHV$PELHQWDLV´ 5HIHULGD/HLDOpPGDVFRQGXWDVHDWLYLGDGHVOHVLYDVDRPHLR
DPELHQWH H DV UHVSHFWLYDV VDQo}HV SUHYr UHJUDV H FLUFXQVWkQFLDV HVSHFtILFDV GH
DSOLFDomR GDV SHQDV SRU FULPHV DPELHQWDLV DGDSWDQGR DV UHJUDV GH GLUHLWR SHQDO jV
H[LJrQFLDVTXHDSURWHomRDRPHLRDPELHQWHH[LJH

$YLRODomRj/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSRGHFDUDFWHUL]DUFULPHDPELHQWDODWLQJLQGRDV
SHVVRDV ItVLFDV QD ILJXUD GRV DGPLQLVWUDGRUHV GLUHWRUHV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHGHyUJmRVWpFQLFRVDXGLWRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVHD
SUySULD SHVVRD MXUtGLFD $ SHVVRD MXUtGLFD SRGH VHU SXQLGD FRP D DSOLFDomR GH XPD
PXOWDFULPLQDORXFRPSHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRVTXHSRGHPVHU L VXVSHQVmRSDUFLDO
RX WRWDO GD DWLYLGDGH LL  LQWHUGLomR WHPSRUiULD GR HVWDEHOHFLPHQWR GD REUD RX GD
DWLYLGDGH H LLL  SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR H GHOH REWHU VXEVtGLRV
VXEYHQo}HVRXGRDo}HV

9DOH UHVVDOWDU TXH D UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV
ItVLFDV DXWRUDV FRDXWRUDV RX SDUWtFLSHV R TXH DFDED PXLWDV YH]HV SRU HVWHQGHU D
UHVSRQVDELOLGDGH GH WDLV DWRV DRV PHPEURV GDV SHVVRDV MXUtGLFDV TXH WHQKDP
SDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDPHYLWDURVSUHMXt]RV
GHODVDGYLQGRV'HVVDIRUPDYHULILFDVHVHUDEUDQJHQWHDUHVSRQVDELOL]DomRFULPLQDO
SRUGDQRVDPELHQWDLVKDYHQGRDSRVVLELOLGDGHGHSHODSUiWLFDGHXPD~QLFDFRQGXWD
SUHYLVWD FRPR FULPLQRVD VHUHP UHVSRQVDELOL]DGRV GLYHUVRV VXMHLWRV LQFOXVLYH
DGPLQLVWUDGRUHV

$GHPDLV UHIHULGD OHL SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH
MXUtGLFD GD FDXVDGRUD GR GDQR DPELHQWDO VHPSUH TXH HVVD IRU REVWiFXOR DR
UHVVDUFLPHQWRGRVSUHMXt]RVFDXVDGRVjTXDOLGDGHGRPHLRDPELHQWH

$ VXD UHVSRQVDELOL]DomR SRU LQIUDo}HV GDQRV H FULPHV DPELHQWDLV SRGHUi DIHWDU
DGYHUVDPHQWHVXDLPDJHPRSHUDo}HVHVLWXDomRILQDQFHLUD

$LQGD R 0LQLVWpULR 3~EOLFR H yUJmRV UHJXODWyULRV SRGHUmR ILVFDOL]DU H LQVWDXUDU
SURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDDSXUDomRGHHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVTXHSRVVDP
VHU DWULEXtGRV jV VXDV DWLYLGDGHV 1HVVHV FDVRV SRGHUmR VHU FHOHEUDGRV 7HUPRV GH
$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD 7$& RX7HUPRVGH&RPSURPLVVRV 7& SHUDQWHUHVSHFWLYDV
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DXWRULGDGHVFRPDVVXQomRGHREULJDo}HVHVSHFtILFDV3RUSRVVXLUQDWXUH]DGHWtWXOR
H[HFXWLYR H[WUDMXGLFLDO VH YHULILFDGR R GHVFXPSULPHQWR WRWDO RX SDUFLDO GRV WHUPRV
FRQYHQFLRQDGRVHPUHIHULGRVLQVWUXPHQWRVGHFRPSURPLVVRD&RPSDQKLDSRGHILFDU
VXMHLWDDULVFRVHSHQDOLGDGHVWDLVFRPRRSDJDPHQWRGHPXOWDVH[HFXomRGRWtWXORH
DLQGDMXGLFLDOL]DomRGHGHVDFRUGRVSHUDQWHR3RGHU-XGLFLiULR

$FRPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVQmRVHWRUQDUmRPDLV
UtJLGDVH[LJLQGRTXHDXPHQWHGHIRUPDVLJQLILFDWLYDVHXVLQYHVWLPHQWRVDILPGHFXPSUL
ORV &DVR LVVR RFRUUD SRGHUi KDYHU UHGXomR GRV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD RXWURV
LQYHVWLPHQWRV R TXH SRGHUi SRU VXD YH] LPSDFWDU RV VHXV UHVXOWDGRV GH IRUPD
VLJQLILFDWLYD

Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência
de medidas regulatórias adicionais, que podem resultar em um aumento de
custos para cumprimento destas regulações.
5HJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVPDLVUHVWULWLYDVSRGHPUHVXOWDUQDLPSRVLomRGHFXVWRV
DVVRFLDGRVjVHPLVV}HVGH*DVHVGH(IHLWR(VWXID ³*((´ VHMDDWUDYpVGHH[LJrQFLDV
SRU SDUWH GRV yUJmRV DPELHQWDLV VHMD SRU PHLR GH RXWUDV PHGLGDV GH QDWXUH]D
UHJXODWyULD H DPELHQWDO 'HYLGR j SUHRFXSDomR TXDQWR DR ULVFR GDV DOWHUDo}HV
FOLPiWLFDVXPDVpULHGHSDtVHVLQFOXLQGRR%UDVLODGRWRXRXHVWiFRQVLGHUDQGRDGRWDU
PDUFRV UHJXODWyULRV TXH HQWUH RXWUDV UHJUDV YLVDP D UHGX]LU D HPLVVmR GH *((
5HJXODPHQWDo}HV VREUH *(( SRGHUmR DXPHQWDU RV VHXV FXVWRV SDUD HVWDU HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDPELHQWDO7DOVLWXDomRSRGHUiDIHWDURVVHXVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV

N
ULVFRVPDFURHFRQ{PLFRV

A economia do Brasil permanece vulnerável a fatores externos, o que pode ter um
efeito adverso sobre o crescimento econômico do Brasil e sobre os negócios e
resultado operacional da Companhia.

$JOREDOL]DomRGRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVDXPHQWRXDVYXOQHUDELOLGDGHVGRVSDtVHVD
HYHQWRVDGYHUVRV2%UDVLOSHUPDQHFHYXOQHUiYHODIOXWXDo}HVILQDQFHLUDVHHFRQ{PLFDV
LQWHUQDFLRQDLVLQFOXVLYHFRPUHODomRDSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHSDtVHVGHPHUFDGRV
HPHUJHQWHV

$V UHFHQWHV H FRQWtQXDV UHFHVV}HV H FULVHV HP GHWHUPLQDGRV SDtVHV HXURSHXV H
UHGXo}HVQDWD[DGHFUHVFLPHQWRQDHFRQRPLDFKLQHVDDIHWDPDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGH
PXLWDVIRUPDVJHUDQGRLQFOXVLYHXPDUHWUDomRQRVIOX[RVFRPHUFLDLVHGHFDSLWDOHXPD
UHGXomRQRVSUHoRVGHFRPPRGLWLHVRTXHLPSDFWDDFHUWH]DGRLQYHVWLGRUHDFRQILDQoD
GRFRQVXPLGRU

$GLFLRQDOPHQWHFULVHVHPRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPGLPLQXLURLQWHUHVVHGRV
LQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGDVVXDVDo}HV
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$ RFRUUrQFLD GH HIHLWRV QHJDWLYRV FRPR RV PHQFLRQDGRV DFLPD SRGH OHYDU j
GHWHULRUDomR GDV FRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV QR %UDVLO H RV LPSDFWRV GHFRUUHQWHV
FRPR R FRPSURPHWLPHQWR GD FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR GH FOLHQWHV GR VLVWHPD
EDQFiULR WHULDP LPSDFWR GLUHWR VREUH R VHX QHJyFLR OLPLWDQGR D VXD FDSDFLGDGH GH
DWLQJLUPHWDV

A crise econômica e política no Brasil pode ter um efeito adverso relevante sobre
seus negócios, operações e condição financeira, bem como o preço de
negociação de suas ações.

2 DPELHQWH SROtWLFR QR %UDVLO LQIOXHQFLRX H FRQWLQXD D LQIOXHQFLDU R GHVHPSHQKR GD
HFRQRPLDGRSDtV$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRV
LQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOSRGHQGRUHVXOWDUHPGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDH
DXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHODVHPSUHVDVEUDVLOHLUDV

1RV~OWLPRVDQRVRPHUFDGREUDVLOHLURHQIUHQWRXXPDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGHYLGRjV
LQFHUWH]DV UHODFLRQDGDV D HVFkQGDORV GH FRUUXSomR RV TXDLV FRQWLQXDP VHQGR
LQYHVWLJDGRV SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO QDV 2SHUDo}HV Lava Jato Zelotes
GreenfieldEficiênciaGHQWUHRXWUDVHDRLPSDFWRGHVVHVHVFkQGDORVVREUHDHFRQRPLD
HDPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLUR0HPEURVGR*RYHUQR)HGHUDOHGR3RGHU/HJLVODWLYRH
([HFXWLYR EHP FRPR DOWRV H[HFXWLYRV GH JUDQGHV HPSUHVDV IRUDP SUHVRV RX HVWmR
VHQGRSURFHVVDGRVRXLQYHVWLJDGRVSHORFULPHGHFRUUXSomRGHQWUHRXWURVFULPHVTXH
HQYROYHPRSDJDPHQWRGHSURSLQD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HV
UHVXOWDUmRHP PDLVLQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFDRXVHKDYHUiQRYDVDOHJDo}HV
FRQWUDIXQFLRQiULRVGRJRYHUQRQRIXWXUR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUR
UHVXOWDGRGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPVHXVHIHLWRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVREUHR
PHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLURHRXVREUHRVVHXVQHJyFLRV

$GLFLRQDOPHQWH GXUDQWH R PrV GH DEULO GH  R DWXDO 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD VH
HQYROYHXHPGLVFXVV}HVSROtWLFDVTXHFXOPLQDUDPQDH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD
6D~GH/XL]+HQULTXH0DQGHWWDHGRSHGLGRGHH[RQHUDomRGRHQWmR0LQLVWURGD-XVWLoD
6HUJLR 0RUR 0HQFLRQDGRV H[0LQLVWURV HUDP FRQVLGHUDGRV QRPHV IRUWHV GR DWXDO
*RYHUQR)HGHUDOHDVRFDVL}HVHPTXHDVDOWHUDo}HVPLQLVWHULDLVRFRUUHUDPSURYRFDUDP
DLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV$&RPSDQKLD
QmRSRGHJDUDQWLUTXHRGHVHQURODUGHVVHVHYHQWRVQmRSURYRFDUiLPSDFWRVDGYHUVRV
DGLFLRQDLVjVLWXDomRSROtWLFRHFRQ{PLFDGR%UDVLO$OpPGLVVRQmRSRGHJDUDQWLUTXH
RXWURVHYHQWRVSROtWLFRVQmRSURYRFDUmRDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
QRPHUFDGRGHFDSLWDLVHQRSUHoRGHQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLD

1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHTXDOTXHUSHVVRDTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHVWHMDYLQFXODGD
j&RPSDQKLDVHMDIXQFLRQiULRGLUHWRUFRQVHOKHLURIRUQHFHGRUSUHVWDGRUGHVHUYLoRV
RX VXEFRQWUDWDGR QmR HVWi RX HVWDUi HQYROYLGD QD 2SHUDomR /DYD -DWR RX HP
LQYHVWLJDo}HVVLPLODUHVRTXHSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPHUHSXWDomRGD
&RPSDQKLD
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2UHVXOWDGRGDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRQRkPELWRGD2SHUDomR/DYD-DWRHGHRXWUDV
LQYHVWLJDo}HV VLPLODUHV p LQFHUWR PDV Mi KRXYH LPSDFWR QHJDWLYR QD LPDJHP H
UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD$&RPSDQKLD
QmR SRGH SUHYHU VH DV LQYHVWLJDo}HV UHVXOWDUmR HP PDLV LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H
HFRQ{PLFDRXVHKDYHUiQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQR
RX FRPSDQKLDV SULYDGDV QR IXWXUR $OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU R
UHVXOWDGRGHVVDVLQYHVWLJDo}HVQHPVHXVHIHLWRVVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDVREUHR
PHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLURHRXVREUHRVVHXVQHJyFLRV

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R SUHVLGHQWH -DLU %ROVRQDUR HVWi VHQGR
LQYHVWLJDGR SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SHOD VXSRVWD SUiWLFD GH DWRV LPSUySULRV
DOHJDGRV SHOR H[PLQLVWUR GD -XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R
SUHVLGHQWHWHULDVROLFLWDGRDQRPHDomRGHIXQFLRQiULRVGDSROtFLDIHGHUDOEUDVLOHLUD&DVR
RSUHVLGHQWHWHQKDFRPHWLGRWDLVDWRVTXDLVTXHUFRQVHTXrQFLDVUHVXOWDQWHVLQFOXLQGR
D SRWHQFLDO DEHUWXUD GH SURFHVVR GH impeachment SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHV QR DPELHQWH SROtWLFR H HFRQ{PLFR QR %UDVLO EHP FRPR HP QHJyFLRV TXH
RSHUDPQR%UDVLOLQFOXVLYHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRRSUHVLGHQWHIRL
FULWLFDGRQR%UDVLOHLQWHUQDFLRQDOPHQWHHRVHIHLWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGDSDQGHPLDGD
&29,'DXPHQWDUDPDLQFHUWH]DSROtWLFDHDLQVWDELOLGDGHQR%UDVLOSULQFLSDOPHQWH
DSyV D VDtGD GH YiULRV PLQLVWURV H DOHJDo}HV GH FRUUXSomR FRQWUD R SUHVLGHQWH
PHQFLRQDGDVDFLPD

'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD QmR SRGH HVWLPDU FRPSOHWDPHQWH R LPSDFWR GRV
GHVHQYROYLPHQWRVSROtWLFRVHPDFURHFRQ{PLFRVEUDVLOHLURVHJOREDLVHPVHXVQHJyFLRV
$OpP GLVVR LQVWDELOLGDGHV HFRQ{PLFDV H SROtWLFDV SRGHP OHYDU D XPD SHUFHSomR
QHJDWLYDGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRV PHUFDGRVGHYDORUHV
PRELOLiULRVEUDVLOHLURVRTXHWDPEpPSRGHOKHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVVLPFRPRDRV
VHXV YDORUHV PRELOLiULRV 4XDOTXHU LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD FRQWLQXDGD H LQFHUWH]D
SROtWLFDWDPEpPSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRV

A inflação e as medidas do Governo Federal para controlar a inflação, inclusive
aumentando as taxas de juros, podem contribuir para a incerteza econômica no
Brasil e afetar a Companhia de maneira adversa.

2 %UDVLO H[SHULPHQWRX QR SDVVDGR WD[DV GH LQIODomR H[WUHPDPHQWH DOWDV H HP
FRQVHTXrQFLD VHJXLX SROtWLFDV PRQHWiULDV TXH FRQWULEXtUDP SDUD XPD GDV PDLRUHV
WD[DV GH MXURV UHDO GR PXQGR $ LQIODomR H DV PHGLGDV GR *RYHUQR )HGHUDO SDUD
FRPEDWrOD SRGHP WHU HIHLWRV VLJQLILFDWLYRV VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD H RV VHXV
QHJyFLRV3ROtWLFDVPRQHWiULDVUtJLGDVFRPDOWDVWD[DVGHMXURVHDOWDVH[LJrQFLDVGH
GHSyVLWRVFRPSXOVyULRVSRGHPUHVWULQJLURFUHVFLPHQWRGR%UDVLOHDGLVSRQLELOLGDGHGH
FUpGLWR3RURXWURODGRSROtWLFDVPDLVEUDQGDVGRJRYHUQRHGR%DQFR&HQWUDOHTXHGDV
QDVWD[DVGHMXURVSRGHPGHVHQFDGHDUDXPHQWRVGDLQIODomRHFRQVHTXHQWHPHQWHD
YRODWLOLGDGHGRFUHVFLPHQWRHDQHFHVVLGDGHGHDXPHQWRVUHSHQWLQRVHVLJQLILFDWLYRVGD
WD[DGHMXURV
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&RPR UHVXOWDGR GHVVDV PHGLGDV D WD[D EiVLFD GH MXURV QR %UDVLO WHP IOXWXDGR
VLJQLILFDWLYDPHQWH$WD[DGHLQIODomREUDVLOHLUDVHJXQGRRËQGLFH1DFLRQDOGH3UHoRV
DR&RQVXPLGRU,3&$PHGLGRSHOR,%*(SDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHIRLGHHUHVSHFWLYDPHQWH'DPHVPDIRUPD
HQWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHDWD[DGHMXURVHVWDEHOHFLGD
SHOR6LVWHPD(VSHFLDOGH/LTXLGDomRH&XVWyGLDRX6(/,&YDULRXHQWUHHDR
DQR(PDEULOGHR6(/,&DXPHQWRXDWD[DGHMXURVSDUD

$V SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV SRGHP UHVXOWDU HP LQWHUYHQo}HV JRYHUQDPHQWDLV QD
HFRQRPLDLQFOXLQGRSROtWLFDVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRGHVHPSHQKRJHUDOGD
HFRQRPLD EUDVLOHLUD RTXH SRGHULD SRU VXD YH] DIHWDU DGYHUVDPHQWH RSHUDo}HV H R
SUHoRGHQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGDHPLVVmRGD&RPSDQKLD$LQIODomRDV
PHGLGDV SDUD FRQWHU D LQIODomR H D HVSHFXODomR VREUH PHGLGDV SRWHQFLDLV WDPEpP
SRGHPFRQWULEXLUSDUDXPDLQFHUWH]DVLJQLILFDWLYDHPUHODomRj HFRQRPLDEUDVLOHLUDH
HQIUDTXHFHU D FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV R TXH SRGH DIHWDU D VXD FDSDFLGDGH GH
DFHVVRDRILQDQFLDPHQWRLQFOXLQGRRDFHVVRDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVLQWHUQDFLRQDLV

0HGLGDVIXWXUDVGR*RYHUQR)HGHUDOLQFOXLQGRUHGXo}HVQDVWD[DVGHMXURVLQWHUYHQomR
QRPHUFDGRGHFkPELRHDo}HVSDUDDMXVWDURXIL[DURYDORUGRUHDOSRGHPGHVHQFDGHDU
DXPHQWRV QD LQIODomR DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH R GHVHPSHQKR JHUDO GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD

$LQIODomRWDPEpPSRGHDXPHQWDURVVHXVFXVWRVHGHVSHVDVHD&RPSDQKLDSRGHQmR
VHUFDSD]GHWUDQVIHULUWDLVFXVWRVDRVFOLHQWHVUHGX]LQGRVXDVPDUJHQVGHOXFURHOXFUR
OtTXLGR$OpPGLVVRtQGLFHVLQIODFLRQiULRVHOHYDGRVJHUDOPHQWHDXPHQWDPDVWD[DVGH
MXURVGRPpVWLFDVHSRUWDQWRRVHUYLoRGDGtYLGDGDSDUFHODHPUHDLVGDVXDGtYLGDTXH
pLQGH[DGDDWD[DVIOXWXDQWHVGHDFRUGRFRPR&HUWLILFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR±
&',WDPEpPSRGHDXPHQWDUHFRPLVVRRVHXUHVXOWDGRSRGHVHUDIHWDGR$LQIODomR
H VHXV HIHLWRV UHODFLRQDGRV jV WD[DV GH MXURV GRPpVWLFDV SRGHULDP DLQGD UHGX]LU D
OLTXLGH]QRVPHUFDGRVGHFDSLWDOHILQDQFHLURGRPpVWLFRVRTXHDIHWDULDDFDSDFLGDGH
GHUHILQDQFLDURVHXHQGLYLGDPHQWRQHVVHVPHUFDGRV$OpPGLVVRDLQIODomRWDPEpP
SRGHOKHDIHWDULQGLUHWDPHQWHSRLVRVVHXVFOLHQWHVWDPEpPSRGHPVHUDIHWDGRVHWHU
VXDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDUHGX]LGD4XDOTXHUUHGXomRHPVXDVYHQGDVOtTXLGDVRXOXFUR
OtTXLGR EHP FRPR TXDOTXHU UHGXomR QR VHX GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR H SUHoR GH
QHJRFLDomRGDVVXDVQRWDV2VVHXVFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVSRGHPVHUDIHWDGRVSRU
DOWDVWD[DVGHLQIODomRHWDLVHIHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRV

Acontecimentos políticos, econômicos e sociais ou a percepção de risco em
outros países, especialmente nos Estados Unidos, China, países europeus, bem
como outros países latino-americanos e de mercados emergentes, podem afetar
negativamente a economia brasileira e o preço de mercado de valores mobiliários
brasileiros.

2 SUHoR GH PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV EUDVLOHLURV p DIHWDGR SRU
DFRQWHFLPHQWRV SROtWLFRV HFRQ{PLFRV H VRFLDLV RX D SHUFHSomR GH ULVFR HP RXWURV
SDtVHVLQFOXLQGRRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDSDtVHVHXURSHXVEHPFRPRRXWURVSDtVHV
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ODWLQRDPHULFDQRV H GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV (PERUD DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QD
(XURSDQD&KLQDHQRV(VWDGRV8QLGRVSRVVDPGLIHULUVLJQLILFDWLYDPHQWHGDVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDV GR %UDVLO DV UHDo}HV GRV LQYHVWLGRUHV D DFRQWHFLPHQWRV QHVVHV RXWURV
SDtVHVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHRSUHoRGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV2VSUHoRVGDVDo}HVQHJRFLDGDVQD%6$±%UDVLO%ROVD
%DOFmR SRU H[HPSOR IRUDP KLVWRULFDPHQWH VHQVtYHLV D IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV
QRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRDYDULDo}HVGDVSULQFLSDLVEROVDVGRV(VWDGRV8QLGRV
$OpP GLVVR DV FULVHV HP RXWURV SDtVHV GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV SRGHP GLPLQXLU R
LQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

1RSDVVDGRRGHVHQYROYLPHQWRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVHPRXWURVSDtVHV
GR PHUFDGR HPHUJHQWH UHVXOWRX HP JHUDO QD VDtGD GH LQYHVWLPHQWRV H
FRQVHTXHQWHPHQWH QD UHGXomR GH UHFXUVRV H[WHUQRV LQYHVWLGRV QR %UDVLO $ FULVH
ILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGHUHVXOWRXHPXP
FHQiULRUHFHVVLYRHPHVFDODJOREDOFRPGLYHUVRVUHIOH[RVTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
DIHWDUDP GH IRUPD QHJDWLYD R PHUFDGR DFLRQiULR H D HFRQRPLD GR %UDVLO WDLV FRPR
RVFLODo}HV QDV FRWDo}HV GH YDORUHV PRELOLiULRV GH FRPSDQKLDV DEHUWDV IDOWD GH
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRUHGXomRGHJDVWRVGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDLQVWDELOLGDGH
FDPELDOHSUHVVmRLQIODFLRQiULD$OpPGLVVRDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPQmRHVWDU
GLVSRVWDV D UHQRYDU HVWHQGHU RX FRQFHGHU QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR HP FRQGLo}HV
HFRQRPLFDPHQWHIDYRUiYHLVRXDWpPHVPRVHUHPLQFDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDV
DKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV4XDOTXHUGRVDFRQWHFLPHQWRVDFLPDPHQFLRQDGRVSRGHUi
SUHMXGLFDUDQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDURVHX
DFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHP
WHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV

(VVHV HYHQWRV SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GDV Do}HV GD
&RPSDQKLDUHVWULQJLURDFHVVRDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHFRPSURPHWHUDFDSDFLGDGH
GHILQDQFLDUDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURFRPWHUPRVIDYRUiYHLVRXLQGHSHQGHQWHPHQWH
GRVWHUPRV

8PD HYHQWXDO UHFHVVmR HRX GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD JOREDO HVSHFLDOPHQWH QRV
(VWDGRV8QLGRVHSDtVHVGHPHUFDGRVHPHUJHQWHVLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGRVHIHLWRV
GDSDQGHPLDGH&29,'SRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHSRUVXD
YH]OHYDUDXPDPHQRUDWLYLGDGHFRPHUFLDOHGHFRQVXPREHPFRPRDXPDXPHQWR
HPVXDVSHUGDVHSURYLV}HVSDUDGHYHGRUHVGXYLGRVRV6HDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
QR %UDVLO SLRUDUHP GHYLGR HQWUH RXWURV IDWRUHV j UHGXomR GR QtYHO GH DWLYLGDGH
HFRQ{PLFDjGHVYDORUL]DomRGR5HDOjLQIODomRRXDRDXPHQWRGDWD[DGRPpVWLFDGH
MXURV RX DR DXPHQWR GR QtYHO GH GHVHPSUHJR XP PDLRU SHUFHQWXDO GH VHXV FOLHQWHV
SRGHVHWRUQDULQDGLPSOHQWHFDXVDQGRHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRHPVHXVQHJyFLRV

1mR Vy D HFRQRPLD EUDVLOHLUD PDV WDPEpP D GH RXWURVSDtVHV SRGH VHU DIHWDGD GH
IRUPD JHUDO SHOD YDULDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H
QRWDGDPHQWHSHODFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRV&KLQDSDtVHVHXURSHXV
EHP FRPR RXWURV SDtVHV ODWLQRDPHULFDQRV$LQGD HYHQWXDLV UHGXo}HV QD RIHUWD GH
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FUpGLWR H D GHWHULRUDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV HP RXWURV SDtVHV HP DOJXPD
PHGLGDSUHMXGLFDURVSUHoRVGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVGHPDQHLUD
JHUDOLQFOXVLYHGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR$GLFLRQDOPHQWHRULVFRGHGHIDXOWGHSDtVHV
HP FULVH ILQDQFHLUD GHSHQGHQGR GDV FLUFXQVWkQFLDV SRGH UHGX]LU D FRQILDQoD GRV
LQYHVWLGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHWUD]HUYRODWLOLGDGHSDUDRVPHUFDGRV1DPHGLGDHPTXH
SUREOHPDV HFRQ{PLFRV HP SDtVHV GH PHUFDGRV HPHUJHQWHV RX HP RXWURV OXJDUHV
DIHWHPR%UDVLOQHJDWLYDPHQWHRVHXQHJyFLRHRSUHoRGHPHUFDGRGDVVXDVDo}HV
RUGLQiULDVWDPEpPSRGHPVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH

$ GLPLQXLomR GR LQYHVWLPHQWR HVWUDQJHLUR QR %UDVLO SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R
FUHVFLPHQWRHDOLTXLGH]QDHFRQRPLDEUDVLOHLUDTXHSRUVXDYH]SRGHWHUXPLPSDFWR
QHJDWLYRVREUHRVVHXVQHJyFLRV

$ LQWHUUXSomR RX YRODWLOLGDGH QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV SRGH DXPHQWDU DLQGD
PDLVRVHIHLWRVQHJDWLYRVVREUHRFHQiULRHFRQ{PLFRHILQDQFHLURQR%UDVLORTXHSRGH
WHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHGHVGHGH]HPEURGHXPDGRHQoDFDXVDGDSRUXPDQRYDIRUPD
GH FRURQDYtUXV GHQRPLQDGD &29,' GLVVHPLQRXVH JOREDOPHQWH (VVH HYHQWR
FDXVRXHGHYHFRQWLQXDUDFDXVDUGLVUXSomRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDUHJLRQDOHJOREDO
R TXH DIHWRX H GHYH FRQWLQXDU D DIHWDU D &RPSDQKLD DGYHUVDPHQWH$ H[WHQVmR GRV
HIHLWRVGDSDQGHPLDFDXVDGDSHORDWXDOFRURQDYtUXVHRXRXWUDVGRHQoDVVREUHDFULVH
JOREDOGHSHQGHUiGHDFRQWHFLPHQWRVIXWXURVTXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHQmRSRGHP
VHUSUHYLVWRVLQFOXLQGRQRYDVLQIRUPDo}HVTXHSRGHPVXUJLUDUHVSHLWRGHQRYDVDo}HV
SDUDFRQWHURXUHPHGLDUVHXVHIHLWRV

$OpP GLVVR HP QRYHPEUR GH  -RH %LGHQ YHQFHX D HOHLomR SUHVLGHQFLDO QRV
(VWDGRV8QLGRV$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHURVHIHLWRVGDHOHLomRGH-RH%LGHQRX
GH VXDV SROtWLFDV 2 3UHVLGHQWH GRV (VWDGRV 8QLGRV WHP FRQVLGHUiYHO SRGHU QD
GHWHUPLQDomR GH SROtWLFDV H Do}HVJRYHUQDPHQWDLV TXH SRGHP WHU XP HIHLWR PDWHULDO
DGYHUVRQDHFRQRPLDJOREDOHQDHVWDELOLGDGHSROtWLFDJOREDO$&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLU TXH R QRYR JRYHUQR DGRWDUi SROtWLFDV GHVWLQDGDV D SURPRYHU D HVWDELOLGDGH
PDFURHFRQ{PLFD D GLVFLSOLQD ILVFDO H R LQYHVWLPHQWR GRPpVWLFR H HVWUDQJHLUR R TXH
SRGH WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV H GH YDORUHV
PRELOLiULRVQR%UDVLOHPHPSUHVDVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGRD&RPSDQKLDHQRVYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a
economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e a
política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante nas suas atividades,
nos seus resultados operacionais e mesmo no preço das suas ações.
$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD p FDUDFWHUL]DGD SRU LQWHUYHQo}HV GR *RYHUQR )HGHUDO H SHOD
RFRUUrQFLDGHFLFORVHFRQ{PLFRVLQVWiYHLV2*RYHUQR)HGHUDOIUHTXHQWHPHQWHLQWHUYpP
QDHFRQRPLDGR3DtVHRFDVLRQDOPHQWHSURPRYHPRGLILFDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPVXDV
SROtWLFDVHQRUPDVPRQHWiULDVILVFDLVFUHGLWtFLDVHWDULIiULDV$VPHGLGDVWRPDGDVSHOR
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*RYHUQR )HGHUDO SDUD FRQWURODU D LQIODomR DOpP GH RXWUDV SROtWLFDV H QRUPDV
IUHTXHQWHPHQWH LPSOLFDP DXPHQWR GDV WD[DV GH MXURV PXGDQoD GDVSROtWLFDV ILVFDLV
FRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVEORTXHLRDRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVGHVYDORUL]DomR
FDPELDO FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV GHQWUH RXWUDV PHGLGDV $V
DWLYLGDGHVDVLWXDomRILQDQFHLUDRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHRSUHoRGHPHUFDGRGDVVXDV
Do}HVSRGHPYLUDVHUSUHMXGLFDGRVGHPDQHLUDUHOHYDQWHSRUPRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDV
RXQRUPDVTXHHQYROYDPRXDIHWHPFHUWRVIDWRUHVWDLVFRPR

•
H[SDQVmR RX UHWUDomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRQIRUPH PHGLGD SRU WD[DV GH
FUHVFLPHQWRGR3,%
•
LQIODomR
•
SROtWLFD ILVFDO H PRQHWiULD SROtWLFDV VDQLWiULDV LQFOXLQGR SUiWLFDV DGRWDGDV HP
UHODomRDDWXDOSDQGHPLDGD&29,' 
•
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR
•
FRQWUROHGHLPSRUWDomR
•
WD[DVGHMXURV
•
IRUQHFLPHQWRGHHQHUJLDHOpWULFD
•
OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
•
LQVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD
•
PRYLPHQWRVGHWD[DVGHFkPELRHFRQWUROHFDPELDOH
•
RXWURV DFRQWHFLPHQWRV HFRQ{PLFRV SROtWLFRV GLSORPiWLFRV H VRFLDLV TXH
YHQKDPDRFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDV
SROtWLFDVRXQRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVHRXWURVIDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLU
SDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLODJUDYDGDSHORVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'
QRDQRGHRTXHSRGHSUHMXGLFDUDVDWLYLGDGHVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD
&RPSDQKLDSRGHQGRLQFOXVLYHYLUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGH
VXDVDo}HV

$OpPGLVVRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDIRLDIHWDGDSRUHYHQWRVSROtWLFRVUHFHQWHVTXHWDPEpP
DIHWDUDP D FRQILDQoD GRV LQYHVWLGRUHV H GR S~EOLFR HP JHUDO SUHMXGLFDQGR DVVLP R
GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR EUDVLOHLUR $GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU IDOWD GH GHFLVmR GR
*RYHUQR )HGHUDO SDUD LPSOHPHQWDU PXGDQoDV HP FHUWDV SROtWLFDV RX UHJXODPHQWRV
SRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDGRVLQYHVWLGRUHVHPUHODomRDR%UDVLOH
DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GR PHUFDGR R TXH SRGH FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH
VREUHD&RPSDQKLDHVREUHVXDVDo}HV

Qualquer diminuição da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar
negativamente o preço das ações da Companhia.
2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHHPFRQVHTXrQFLD
RSUHoRGHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVHUHQGLPHQWRVQHFHVViULRVQDHPLVVmR
IXWXUDGHGtYLGDVQRVPHUFDGRVGHFDSLWDLV$JrQFLDVGHUDWLQJDYDOLDPUHJXODUPHQWHR
%UDVLO H VHXV UDWLQJV VREHUDQRV TXH VH EDVHLDP HP XPD VpULH GH IDWRUHV LQFOXLQGR
WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
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HQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHDOWHUDo}HVHPTXDOTXHUXPGHVVHVIDWRUHV2%UDVLO
SHUGHX JUDX GH FODVVLILFDomR GD VXD GtYLGD VREHUDQD QDV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH
FODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK

(P VHWHPEUR GH  D 6WDQGDUG  3RRU V UHGX]LX R rating GH FUpGLWR VREHUDQR GR
%UDVLO SDUD JUDX GH LQYHVWLPHQWR LQIHULRU GH %%% SDUD %% FLWDQGR HQWUH RXWUDV
UD]}HV D LQVWDELOLGDGH JHUDO QR PHUFDGR EUDVLOHLUR FDXVDGD SHOD LQWHUIHUrQFLD GR
JRYHUQR EUDVLOHLUR QD HFRQRPLD H GLILFXOGDGHV RUoDPHQWiULDV $ 6WDQGDUG  3RRU¶V
UHEDL[RXQRYDPHQWHRratingGHFUpGLWRGR%UDVLOHPIHYHUHLURGHGH%%SDUD%%
HPDQWHYHVXDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRXPDSLRUDQDVLWXDomRGHFUpGLWRGHVGHR
UHEDL[DPHQWRGHVHWHPEURGH(PMDQHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXR
rating DWULEXtGR DR %UDVLO SDUD R %% FRP XPD SHUVSHFWLYD HVWiYHO WHQGR HP YLVWD DV
G~YLGDV HP UHODomR DRV HVIRUoRV GH UHIRUPD GDV DSRVHQWDGRULDV H HOHLo}HV
SUHVLGHQFLDLVGHVWHDQR

(PIHYHUHLURGHD0RRG\ VUHEDL[RXRVUDWLQJVGR%UDVLOSDUDDEDL[RGRJUDXGH
LQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPSHUVSHFWLYDQHJDWLYDFLWDQGRDSHUVSHFWLYDGHGHWHULRUDomR
DGLFLRQDO QR VHUYLoR GD GtYLGD GR %UDVLO HP XP DPELHQWH QHJDWLYR RX GH EDL[R
FUHVFLPHQWRDOpPGHGHVDILDUDGLQkPLFDSROtWLFD(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYH
R UDWLQJ GH FUpGLWR GR %UDVLO HP %D PDV PXGRX VXD SHUVSHFWLYD GH QHJDWLYD SDUD
HVWiYHORTXHPDQWHYHHPVHWHPEURGHFLWDQGRH[SHFWDWLYDVGHQRYRVFRUWHVQRV
JDVWRVGRJRYHUQR

$ )LWFK WDPEpP UHEDL[RX R UDWLQJ GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SDUD %%  FRP
SHUVSHFWLYDQHJDWLYDHPGH]HPEURGHFLWDQGRRGpILFLWRUoDPHQWiULRHPUiSLGD
H[SDQVmRGRSDtVHDUHFHVVmRSLRUTXHDHVSHUDGDHIH]XPUHEDL[DPHQWRDLQGDPDLRU
HP PDLR GH  SDUD %% FRP SHUVSHFWLYD QHJDWLYD TXH PDQWHYH HP  (P
IHYHUHLURGHD)LWFKUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOSDUD
%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPDSHUVSHFWLYD
HVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGR
JRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDV
jFRUUXSomR

(PGHPDLRGHD)LWFKPDQWHYHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOHP%%
QHJDWLYR PDV UHYLVRX D SHUVSHFWLYD SDUD QHJDWLYD H DSRQWRX TXH D UHYLVmR UHIOHWH D
GHWHULRUDomRGDVSHUVSHFWLYDVHFRQ{PLFDVHILVFDLVGRSDtVHRVULVFRVQHJDWLYRVWDQWRSRU
FRQWDGDLQFHUWH]DSROtWLFDTXDQWRVREUHDGXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGD&29,'

$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGH
LQYHVWLPHQWR SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV
&RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP
DIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH$FRQWLQXDomRRXRDJUDYDPHQWRGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUD
HDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHOHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRV
4XDOTXHU QRYD GHJUDGDomR GDV FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD
DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV H FRPR UHVXOWDGR DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
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4XDOTXHU UHEDL[DPHQWR DGLFLRQDO GRV UDWLQJV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD
DXPHQWDUDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDXPHQWDURFXVWR
IXWXUR GD HPLVVmR GH GtYLGD H DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH QHJRFLDomR GDV VXDV
Do}HV

Crises econômicas, sanitárias (incluindo o atual coronavírus (COVID-19),
políticas, ambientais ou qualquer outro tipo de crise que tenha o condão de
impactar a economia brasileira poderão afetar o poder aquisitivo da população, o
que, poderá resultar em uma diminuição do número de vendas dos seus produtos
&ULVHV HFRQ{PLFDV VDQLWiULDV LQFOXLQGR R DWXDO FRURQDYtUXV &29,'  SROtWLFDV
DPELHQWDLVRXTXDOTXHURXWURWLSRGHFULVHTXHWHQKDRFRQGmRGHLPSDFWDUDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDSRGHUmRDIHWDURSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomRRTXHSRGHUiUHVXOWDUHPXPD
GLPLQXLomRGRQ~PHURGHYHQGDVGRVVHXVSURGXWRV

$ FULVH ILQDQFHLUD RULJLQDGD QRV (VWDGRV 8QLGRV QR WHUFHLUR WULPHVWUH GH  SRU
H[HPSORSURYRFRXRDXPHQWRGRGyODUIUHQWHDRUHDODUHVWULomRGHFUpGLWRQRPHUFDGR
LQWHUQR R DXPHQWR GDV WD[DV GH GHVHPSUHJR R DXPHQWR GD LQDGLPSOrQFLD H
FRQVHTXHQWHPHQWH D UHGXomR GR FRQVXPR QR %UDVLO 1R PHVPR VHQWLGR D FULVH
SROtWLFRHFRQ{PLFD YLYHQFLDGD SHOR SDtV HQWUH  WHYH XP LPSDFWR UHOHYDQWH
QDV WD[DV GH GHVHPSUHJR GLPLQXLQGR R SRGHU DTXLVLWLYR GD SRSXODomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHRFRQVXPRQRSDtV

5HFHQWHPHQWH D SDQGHPLD GH &29,' WHP SURYRFDGR LPSDFWRV HFRQ{PLFRV
QHJDWLYRVJOREDLVTXHD&RPSDQKLDDLQGDQmRFRQVHJXHTXDQWLILFDU&RPRUHVXOWDGR
GDSDQGHPLDDFUHGLWDVHTXHRSRGHUDTXLVLWLYRGDSRSXODomREUDVLOHLUDUHGX]LUiRTXH
SRGHUiSURYRFDUXPDUHGXomRQRFRQVXPRHLPSDFWDURYROXPHGDVVXDVYHQGDV2
LPSDFWR QR YROXPH GDV YHQGDV GD &RPSDQKLD SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV VHXV
UHVXOWDGRVHDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFD

A instabilidade da taxa de câmbio poderá ter efeito substancial negativo sobre a
economia brasileira e sobre a Companhia.

$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRIRUWHRVFLODomRFRPUHODomRDRGyODUHRXWUDVPRHGDV
IRUWHVDRORQJRGDV~OWLPDVTXDWURGpFDGDV(PGHPDLRGHDWD[DGHFkPELR
GRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRIRLGH5SRU86'XUDQWHWRGR
HVVHSHUtRGRR*RYHUQR)HGHUDOLPSOHPHQWRXGLYHUVRVSODQRVHFRQ{PLFRVHXWLOL]RX
GLYHUVDVSROtWLFDVFDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVPLQLGHVYDORUL]Do}HV
SHULyGLFDVVLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELRIOXWXDQWHFRQWUROHVFDPELDLVHPHUFDGRGH
FkPELR GXSOR 'HVGH  R %UDVLO DGRWRX XP VLVWHPD GH FkPELR IOXWXDQWH FRP
LQWHUYHQo}HVGR%DQFR&HQWUDOQDFRPSUDRXYHQGDGHPRHGDHVWUDQJHLUD'HWHPSRV
HPWHPSRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOHR'yODUH
RXWUDVPRHGDV
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6HJXQGRHVWLPDWLYDVGD&RPSDQKLDIRUDPLPSRUWDGRVDSUR[LPDGDPHQWHGHVXDV
FRPSUDV GH PHUFDGRULDV H PDWpULDSULPD GH SDtVHV DVLiWLFRV 'HVVD IRUPD R SUHoR
SUDWLFDGRQDVYHQGDVGD&RPSDQKLDRXQRVVHXVFOLHQWHVYDUHMLVWDVGHSHQGHHPFHUWD
PHGLGDGDWD[DGHFkPELRGRVSDtVHVGHTXHVmRDGTXLULGDVPHUFDGRULDVRXPDWpULDV
SULPDVVHQGROLPLWDGDFRQWXGRDFDSDFLGDGHGHUHSDVVDUDRVVHXVFOLHQWHVHYHQWXDLV
DXPHQWRVGHSUHoRGHFRUUHQWHVGHIOXWXDo}HVFDPELDLV

'HVVH PRGR FDVR KDMD GHSUHFLDomR GR 5HDO HP UHODomR j PRHGD FRUUHQWH GH WDLV
SDtVHVRXDR'yODUGRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDRXGDVPRHGDVFRUUHQWHVGHWDLV
SDtVHVHPUHODomRDR'yODUQRUWHDPHULFDQRRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHU
PHQRV DWUDWLYRV SDUD VHXV FOLHQWHV RX SRGHUmR WHU GH GLPLQXLU VXDV PDUJHQV RX
GHVFRQWLQXDUDYHQGDGHFHUWDVPHUFDGRULDVUHVXOWDQGRHPLPSDFWRDGYHUVRQRVVHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

1mRVHSRGHDVVHJXUDUTXHDGHVYDORUL]DomRRXDYDORUL]DomRGR5HDOIUHQWHDR'yODU
HRXWUDVPRHGDVQmRWHUiXPHIHLWRDGYHUVRSDUDDVVXDVDWLYLGDGHV

$ GHVYDORUL]DomR GR UHDO SRGH FULDU SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV DGLFLRQDLV QR %UDVLO H
DFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVVHXVUHVXOWDGRVSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRHGR
DXPHQWR GRV VHXV FXVWRV $ &RPSDQKLD QmR H[HUFH TXDLVTXHU LQIOXrQFLDV VREUH D
SROtWLFD FDPELDO DGRWDGD QR %UDVLO H QHP GLVS}H GD FDSDFLGDGH GH SUHYrOD 2 VHX
QHJyFLRDVXDVLWXDomRILQDQFHLUDRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVVXDVSHUVSHFWLYDV
SRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV

A concentração bancária no Brasil pode prejudicar a disponibilidade e o custo do
crédito.
'HDFRUGRFRPR5HODWyULRGH(FRQRPLD%DQFiULDGLYXOJDGRSHOR%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLOHPRVFLQFRPDLRUHVEDQFRVEUDVLOHLURV²%DQFRGR%UDVLO%UDGHVFR&DL[D
(FRQ{PLFD,WD~H6DQWDQGHU²FRQFHQWUDYDPGRVGHSyVLWRVWRWDLVRTXHIH]FRP
TXHR%UDVLOILJXUDVVHQRJUXSRGHSDtVHVFRPRVVLVWHPDVEDQFiULRVPDLVFRQFHQWUDGRV
GRPXQGR$WtWXORGHFRPSDUDomRHPDFRQFHQWUDomRHUDGH

(VVD FRQFHQWUDomR SRGH DIHWDU D FRQFRUUrQFLD FRP SRVVtYHLV HIHLWRV VREUH WD[DV
EDQFiULDVHRXWURVSUHoRV$GLFLRQDOPHQWHXP HYHQWXDOSUREOHPDGHUHODFLRQDPHQWR
FRP TXDOTXHU LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD SULQFLSDOPHQWH FRP DOJXP GRV UHIHULGRV EDQFRV
SRGHDIHWDUDVXDFDSDFLGDGHGHILQDQFLDPHQWR

$ YRODWLOLGDGH H D LOLTXLGH] LQHUHQWHV DR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR SRGHP OLPLWDU
VXEVWDQFLDOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVLQYHVWLGRUHVGHYHQGHUHPDo}HVRUGLQiULDVGHVXD
HPLVVmRDRSUHoRHQRPRPHQWRGHVHMDGRV

2LQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURVFRPRDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDHQYROYHIUHTXHQWHPHQWHXPULVFRPDLRUTXHRLQYHVWLPHQWRHPYDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV HP GHWHUPLQDGRV RXWURV SDtVHV H JHUDOPHQWH VmR
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FRQVLGHUDGRV PDLV HVSHFXODWLYRV SRU QDWXUH]D (VVHV LQYHVWLPHQWRV HVWmR VXMHLWRV D
GHWHUPLQDGRV ULVFRV HFRQ{PLFRV H SROtWLFRV LQFOXLQGR L  PXGDQoDV QR DPELHQWH
UHJXODWyULRILVFDOHFRQ{PLFRHSROtWLFRTXHSRVVDPDIHWDUDFDSDFLGDGHGHLQYHVWLGRUHV
GH REWHU UHWRUQR WRWDO RX SDUFLDO HP UHODomR D VHXVLQYHVWLPHQWRV H LL  UHVWULo}HV D
LQYHVWLPHQWRHVWUDQJHLURHDUHSDWULDPHQWRGRFDSLWDOLQYHVWLGR

2 PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR H PDLV
FRQFHQWUDGR GR TXH RV SULQFLSDLV PHUFDGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV FRPR (VWDGRV
8QLGRVRX(XURSD$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDSyVDFRQFOXVmRGHVXDRIHUWD
S~EOLFD LQLFLDO GH GLVWULEXLomR KDYHUi XP PHUFDGR OtTXLGR R TXH SRGH OLPLWDU D
FDSDFLGDGHGRUHVSHFWLYRLQYHVWLGRUGHYHQGHUDVDo}HVRUGLQiULDVGHVXDHPLVVmRSHOR
SUHoRHQRPRPHQWRGHVHMDGRV

$GLFLRQDOPHQWHD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ RXVHXHYHQWXDOVXFHVVRUSRGH
VHU UHJXODGD GH IRUPD GLIHUHQWH GD TXDO RV LQYHVWLGRUHV HVWUDQJHLURV HVWmR
DFRVWXPDGRVRTXHSRGHOLPLWDUDFDSDFLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUHPVHXVDWLYRV
DRSUHoRHQRPRPHQWRGHVHMDGRV$OpPGLVVRRSUHoRGDVDo}HVDOLHQDGDVHPXPD
RIHUWD S~EOLFD HVWi IUHTXHQWHPHQWH VXMHLWR j YRODWLOLGDGH LPHGLDWDPHQWH DSyV VXD
UHDOL]DomR 2 SUHoR GH PHUFDGR GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXD HPLVVmR SRGH YDULDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHFRPRUHVXOWDGRGHYiULRVIDWRUHVDOJXQVGRVTXDLVIRUDGRFRQWUROH
GD&RPSDQKLD

A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações de
emissão da Companhia ao preço e na ocasião desejados.
2LQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVHPHUJHQWHVWDOFRPR
R%UDVLOHQYROYHFRPIUHTXrQFLDPDLRUULVFRHPFRPSDUDomRFRPRXWURVPHUFDGRV2
PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV EUDVLOHLUR p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR
PDLV YROiWLO H PDLV FRQFHQWUDGR TXH RV SULQFLSDLV PHUFDGRV GH YDORUHV PRELOLiULRV
LQWHUQDFLRQDLV

3RUFRQVHJXLQWHDFDSDFLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUHPDo}HVGD&RPSDQKLDSHOR
SUHoR H QR PRPHQWR GHVHMDGR SRGHUi ILFDU VXEVWDQFLDOPHQWH DIHWDGD R TXH SRGHUi
DLQGD DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH YHQGDV RX D SHUFHSomR GH XPD SRVVtYHO YHQGD GH XP YROXPH
VXEVWDQFLDO GDV Do}HV GD &RPSDQKLD SRGHUmR SUHMXGLFDU R YDORU GH QHJRFLDomR GDV
Do}HVGD&RPSDQKLD

(PGHGH]HPEURGHRYDORUWRWDOGHFDSLWDOL]DomRGDVFRPSDQKLDVOLVWDGDVQD
%FRUUHVSRQGLDDDSUR[LPDGDPHQWH5WULOK}HVVHJXQGRLQIRUPDo}HVGDSUySULD
% FRP XP YROXPH PpGLR GLiULR GH 5  ELOK}HV QR DQR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH$LQGDVHJXQGRD%IRUDPUHDOL]DGRVHPVHXSUHJmRGXUDQWHR
DQRGHPLOK}HVGHQHJyFLRVIUHQWHDRVPLOK}HVUHJLVWUDGRVQRDQR
DQWHULRU
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$LQFHUWH]DVREUHDLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSROtWLFDVRXUHJXODWyULDVSHORJRYHUQR
EUDVLOHLUR FULD LQVWDELOLGDGH QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD DXPHQWDQGR D YRODWLOLGDGH GR VHX
PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV(VVDVLQFHUWH]DVDUHFHVVmRFRPXPSHUtRGRGHOHQWD
UHFXSHUDomRQR%UDVLOHRXWURVGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSRGHP
DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH VHXV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDV
Do}HV

'HVVHPRGRD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUDOLTXLGH]GHVXDVDo}HVRTXHSRGHUi
OLPLWDU FRQVLGHUDYHOPHQWH D FDSDFLGDGH GRV DWXDLV HRX IXWXURV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDGHYHQGHUHPDVVXDVDo}HVSHORSUHoRHQDRFDVLmRGHVHMDGRV
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4.2 – Riscos de Mercado
A Companhia informa que, em linha com as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas publicadas, está sujeita aos riscos de mercado abaixo descritos
quantitativa e qualitativamente, por ordem de relevância e sem mitigação ou omissão
de informações relevantes.
As atividades da Companhia a expõe a diversos tipos de riscos: risco de mercado
(incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo e risco de taxa de juros
de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez, conforme a seguir
detalhados.
Risco cambial
O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
causa de flutuações nas taxas de câmbio, utilizadas para aquisição de insumos e pela
contratação de instrumentos financeiros, principalmente atrelados ao dólar norteamericano.
Para os períodos findos em 31 de março de 2021 e 31/12/2020, a exposição cambial da
Companhia estava assim representada:

Controladora

31/03/2021
Dolares
Reais

31/12/2020
Dolares
Reais

Fornecedores

(193.086)

(1.100.070)

(219.967)

(1.143.105)

Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros
Swaps
NDFs

(122.113)

(695.580)

(19.936)

(107.337)

117.694
53.939

670.540
307.306

19.936
91.348

114.930
474.709

Exposição líquida

(143.566)

(817.804)

Consolidado

31/03/2021
Dolares
Reais

(128.619)

(660.803)

31/12/2020
Dolares
Reais

Fornecedores

(333.202)

(1.731.549)

(343.789)

(1.958.669)

Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros
Swaps
NDFs

(122.113)

(695.580)

(19.936)

(107.337)

117.694
53.939

670.540
307.306

19.936
91.348

114.930
474.709

Exposição líquida

(283.682)

(1.449.283)

(252.441)

(1.476.367)

No intuito de prover informações do comportamento dos riscos de mercado que a
Companhia e suas controladas estavam expostas em 31 de março de 2021 e 31 de
dezembro de 2020, em relação ao saldo de fornecedores estrangeiros a pagar, são
JUR_SP - 40979241v8 - 12262002.424477
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considerados três cenários, sendo que os cenários prováveis, são para o valor justo em
31 de março de 2021, e 31 de dezembro de 2020, e mais dois cenários com aumento
de 25% e 50% em relação a taxa base. Foram utilizadas as taxas bases de R$ 5,6973
para 31 de março de 2021, e de R$ 5,1967 para 31 de dezembro de 2020.
(em R$ milhares)
Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário I
Cenário II
31/03/2021
Provável
25%
50%
Controladora
1.125.247
1.406.559
1.687.871
Consolidado
1.756.726
2.195.908
2.635.089

Teste de stress - exposiçao cambial do balanço patrimonial
Cenário
Cenário I
Cenário II
31/12/2020
Provável
25%
50%
Controladora
1.143.105
1.428.881
1.714.658
Consolidado
1.958.699
2.448.374
2.938.049

Para os saldos de empréstimos em moeda estrangeira, não incluídos na análise acima,
a Companhia contratou junto a instituições financeiras operação de swap observando
as mesmas datas, vencimentos e valores nacionais das referidas exposições passivas
contratadas em moeda estrangeira, substituindo-o pela variação percentual do CDI
aplicada em montante em reais.
Abaixo, segue a tabela com as taxas utilizadas nos diferentes cenários:
Cenário
Provável

Cenário I

Cenário II

0%

25%

50%

31/12/2020

5,1967

6,4959

7,7951

31/03/2021

5,6973

7,1216

8,5460

Risco de taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo. Os
empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros
de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia ao
risco de valor justo associado à taxa de juros.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a
taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de mudanças significativas no
resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
Não havia risco de exposição à taxa de juros da Companhia e suas controladas em 31
de março de 2021.
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Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos em
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes e o mercado de
reposição.
Para bancos e instituições financeiras são aceitos somente títulos de entidades
consideradas de primeira linha.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante os exercícios apresentados
nessas demonstrações contábeis e a Administração não espera nenhuma perda
decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída.
A seguir, são demonstrados os valores do ativo financeiro sujeitos a risco de crédito:
(em R$ milhares)
Controladora
31/03/2021
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

30.944

41.237

502.003

1.440.984

973.180

1.428.902

452.453
967.780

1.471.928

1.014.417

1.930.905

1.420.233

A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 9/CPC 48-Instrumentos
financeiros, na mensuração das perdas de crédito esperadas. A Companhia
estabeleceu uma matriz de provisão com base na média de perdas de crédito histórica
e a perda prevista ajustada a fatores prospectivos específicos do ambiente econômico
na qual atua e por qualquer garantia financeira relacionada aos recebíveis para todo o
saldo de contas a receber.
A seguir, é demonstrada a movimentação da Perda Estimada para Créditos de
Liquidação Duvidosa (PECLD):
Controladora
31/03/2021
Saldos iniciais
Estimativa constituida
Estimativa revertida
Saldos finais

Consolidado

31/12/2020

31/03/2021

31/12/2020

(50.988)

(25.646)

(51.798)

(26.377)

(11.918)

(55.268)

(13.643)

(59.977)

27.259

29.926

28.857

34.557

(35.647)

(50.988)

(36.585)

(51.798)
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Controladora
2020

2019

Consolidado
2018

2020

2019

2018

Saldos iniciais

(25.646)

(18.007)

(37.276)

(26.377)

(20.639)

(41.248)

Estimativa constituida

(55.268)

(32.592)

(24.277)

(59.977)

(34.341)

(25.246)

Estimativa revertida

29.926

24.953

43.546

34.557

28.603

45.855

(50.988)

(25.646)

(18.007)

(51.798)

(26.377)

(20.639)

Saldos finais

Risco de liquidez
O risco de liquidez se materializa com a possibilidade de a Companhia não possuir
recursos líquidos suficientes para cumprir com seus compromissos financeiros, em
função dos diferentes prazos de realização e/ou liquidação de seus direitos e
obrigações. Pode ser definido pela possibilidade de não cumprir com as obrigações
associadas aos passivos financeiros que serão liquidados com caixa e equivalentes de
caixa ou aplicações financeiras, tais como o saldo de fornecedores e empréstimos e
financiamentos.
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades
operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da
Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas dos
quocientes do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou
legais – por exemplo, restrições de moeda.
O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para Administração
do capital circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos
a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme
determinado pelas previsões acima mencionadas.
Em 31 de março de 2021, a Companhia mantinha aplicações financeiras de curto prazo
no valor de R$ 9.147, e R$ 478.724, consolidado. (R$ 15.164, consolidado R$ 392.561
em 31 de dezembro de 2020), que se espera gerar prontamente entradas de caixa para
administrar o risco de liquidez.
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A tabela a seguir, analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por
faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço
patrimonial até a data contratual do vencimento.
(em R$ milhares)
31/03/2021
Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Controladora
Empréstimos e financiamentos

Saldo contabil

402.573

493.079

325.431

36.611

1.257.694

1.462.879

-

-

-

1.462.879

1.865.452

493.079

325.431

36.611

2.720.573

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Fornecedores

31/03/2021
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Saldo contabil

402.573

493.079

325.431

36.611

1.257.694

1.941.620

-

-

-

1.941.620

2.344.193

493.079

325.431

36.611

3.199.314

31/12/2020
Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Controladora
Empréstimos e financiamentos

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.227.723

-

-

-

1.227.723

1.460.005

443.497

27.474

2.492

1.933.468

Menos de um

Entre um e

Entre dois e

Mais de cinco

ano

dois anos

cinco anos

anos

Fornecedores

31/12/2020
Consolidado
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores

Saldo contabil

232.282

443.497

27.474

2.492

705.745

1.992.782

-

-

-

1.992.782

2.225.064

443.497

27.474

2.492

2.698.527

JUR_SP - 40979241v8 - 12262002.424477

PÁGINA: 87 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVFODVVLILFDGRVFRP
FKDQFHGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOHUHPRWD$VSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRV
FRQWiEHLVFRPEDVHQDDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDSURFHVVRSHORVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRV
VHQGRFRQVWLWXtGDVSURYLV}HVFRQIRUPHQHFHVViULDV
(PGHPDUoRGHHUDGHFRQKHFLPHQWRGD&RPSDQKLDVHUSDUWHHPXPWRWDOGHSURFHVVRV
TXH UHSUHVHQWDP XP YDORU HQYROYLGR DSUR[LPDGR GH 5  PLOK}HV 'HVVH WRWDO 5  PLO
UHIHUHVHDFDXVDVFXMDFKDQFHGHSHUGDpFODVVLILFDGDSHORVDVVHVVRUHVOHJDLVFRPR³SURYiYHO´HSDUD
RV TXDLV IRL FRQVWLWXtGD SURYLVmR 5  PLO UHIHUHVH DR YDORU GDV FDXVDV FXMD GH SHUGD p
FODVVLILFDGDFRPR³SRVVtYHO´HRUHVWDQWHDFDXVDVFXMDSHUGDpFODVVLILFDGDFRPR³UHPRWD´
2 FiOFXOR GRV YDORUHV D VHUHP SURYLVLRQDGRV UHIOHWH D PHOKRU H[SHFWDWLYD GH SHUGD GDV Do}HV
MXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYDVDSXUDGDVSHORVDGYRJDGRVUHVSRQViYHLVSHODFRQGXomRJHUHQFLDPHQWR
GRVSURFHVVRV2FiOFXORIRLUHDOL]DGRFRPEDVHQDDQiOLVHGRVSHGLGRVHDGHTXDomRGRVYDORUHV
TXDQWRDVPpWULFDVGRVSHGLGRVHUHVSHFWLYDSRVVLELOLGDGHMXUtGLFD
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSURFHVVRVHPTXH
D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWH H TXH L  SRVVXDP LQGLYLGXDOPHQWH YDORU
HQYROYLGRVXSHULRUD5PLOK}HVHTXHSRUWDQWRSRVVDPYLUDLPSDFWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDR
SDWULP{QLR RX RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV RX LL  SRVVDP YLU D LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWH D RSHUDomR H LPDJHP GD &RPSDQKLD RX GH VXDV FRQWURODGDV $V DYDOLDo}HV GDV
FKDQFHVGHSHUGDVmRSURYHQLHQWHVGRVDGYRJDGRVUHVSRQViYHLVSHODFRQGXomRGRVSURFHVVRV
6mRGHVFULWRVDVHJXLURVSULQFLSDLVSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHV
DTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHPGHPDUoRGHVHJUHJDGRVFRQIRUPHVXDQDWXUH]D
L

3URFHVVRV7ULEXWiULRV
3URFHVVRQ

D-Xt]R

'HOHJDFLDGH-XOJDPHQWR$/)%+

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3RORDWLYR5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
3RORSDVVLYR0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$

H 9DORUHV EHQV RX 5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$XWRGH,QIUDomRODYUDGRHPUHYLVmRDGXDQHLUDSRUHUURGH
FODVVLILFDomRILVFDOGHSODFDVGHFLUFXLWR)RLDSUHVHQWDGDLPSXJQDomR
TXH FRQWXGR IRL MXOJDGD LPSURFHGHQWH &RQWUD HVWD GHFLVmR D
&RPSDQKLD LQWHUS{V 5HFXUVR 9ROXQWiULR TXH DWXDOPHQWH DJXDUGD
MXOJDPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH (P FDVR GH SHUGD D &RPSDQKLD WHUi TXH HIHWXDU R SDJDPHQWR
SHUGDGRSURFHVVR
DWXDOL]DGRGRYDORULQGLFDGRQRLWHP³H´GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR
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3URFHVVRQ
D-Xt]R

&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV ³&$5)´ ORFDOL]DGRQR
'LVWULWR)HGHUDO

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3RORDWLYR5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
3RORSDVVLYR0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$

H 9DORUHV EHQV RX 5±HPMXOKRGHVXMHLWRDDWXDOL]DomRGRVMXURV
GLUHLWRVHQYROYLGRV
SHORYDORUGD6(/,&
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR UHODWLYR j FREUDQoD GH LPSRVWR
VREUH SURGXWRV LQGXVWULDOL]DGRV ³,3,´  GHYLGR j LQYDOLGDomR GRV
EHQHItFLRVILVFDLVJHUDGRVSHORSURFHVVRSURGXWLYREiVLFR ³33%´ 
)RL DSUHVHQWDGD LPSXJQDomR D TXDO IRL MXOJDGD SDUFLDOPHQWH
SURFHGHQWH SDUD FDQFHODU D H[LJrQFLD GH ,3, VREUH D UHYHQGD GH
PHUFDGRULDVDGTXLULGDVQRPHUFDGRQDFLRQDO&RQWUDHVVDGHFLVmRIRL
DSUHVHQWDGR 5HFXUVR 9ROXQWiULR H 5HFXUVR GH 2ItFLR SHOD )D]HQGD
1DFLRQDO2VDXWRVIRUDPUHPHWLGRVDR&$5)HDWXDOPHQWHDJXDUGDP
MXOJDPHQWRSHOD7XUPDGD&kPDUDGD6HomRGR&$5)(P
VHVVmRGHMXOJDPHQWRUHDOL]DGDHPIRLQHJDGRSURYLPHQWR
DR5HFXUVRGH2ItFLRHSRUYRWRGHTXDOLGDGHQHJDGRSURYLPHQWRDR
5HFXUVR 9ROXQWiULR $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX 5HFXUVR (VSHFLDO j
&kPDUD 6XSHULRU GH 5HFXUVRV )LVFDLV &65)  R TXDO IRL DGPLWLGR H
DWXDOPHQWHDJXDUGDMXOJDPHQWR

J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH (P FDVR GH SHUGD D &RPSDQKLD WHUi TXH HIHWXDU R SDJDPHQWR
SHUGDGRSURFHVVR
DWXDOL]DGR GR YDORU LQGLFDGR QR LWHP ³H´ &DVR QmR VHMD SDJR
HVSRQWDQHDPHQWHD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDjDomRGHH[HFXomRD
VHUSURSRVWDSHOD3URFXUDGRULDGD)D]HQGD1DFLRQDO
$OpPGDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVQmRIRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDV
FRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD

3URFHVVRQ
D-Xt]R

)yUXP([HFXo}HV)LVFDLV(VWDGXDLV±63

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3RORDWLYR)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
3RORSDVVLYR0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$

H 9DORUHV EHQV RX 5
GLUHLWRVHQYROYLGRV

PÁGINA: 89 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH H[HFXomR ILVFDO UHODWLYD j FREUDQoD GH GpELWRV GH ,&06
67HPUD]mRGDQmRKRPRORJDomRGRVSHGLGRVGHFRPSHQVDomRFRP
SUHFDWyULRV$SUHVHQWHH[HFXomRILVFDOpUHODFLRQDGDjDomRFULPLQDO
Q  GHWDOKDGD QR LWHP   )RL
SURWRFRODGD ([FHomR GH 3Up([HFXWLYLGDGH UHTXHUHQGR D UHWLILFDomR
GRVGpELWRVH[HFXWDGRVSDUDTXHRVMXURVGHPRUDIRVVHPFDOFXODGRV
FRPEDVHQD7D[D6(/,&
)RL SURIHULGD GHFLVmR GHWHUPLQDQGR D DWXDOL]DomR GRV YDORUHV SHOD
7D[D 6(/,& HP UHODomR D WRGR R SHUtRGR GHL[DQGR GH DFROKHU R
SHGLGR GH FRQGHQDomR GD )D]HQGD (VWDGXDO DR SDJDPHQWR GH
KRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
(PUHVSRVWDD)D]HQGD(VWDGXDOUHTXHUHXRVREUHVWDPHQWRGRIHLWR
SHORSUD]RGHGLDVSDUDTXHSURFHGHVVHjUHWLILFDomRGRVYDORUHV
$WRFRQWtQXRD)D]HQGD(VWDGXDODSUHVHQWRXSHGLGRGHEORTXHLRGH
YDORUHV (P UHVSRVWD IRL DSUHVHQWDGD SHWLomR LQIRUPDQGR TXH D
)D]HQGD(VWDGXDODLQGDQmRHIHWXRXRUHFiOFXORGDGtYLGDUHTXHUHQGR
R VREUHVWDPHQWR GD H[HFXomR (P  IRL SURIHULGD GHFLVmR
GHWHUPLQDQGRTXHD)D]HQGD(VWDGXDODSUHVHQWHRGHPRQVWUDWLYRGH
FiOFXOR UHWLILFDGR (P  IRL DSUHVHQWDGD SHOD )D]HQGD
(VWDGXDOSHWLomRFRQWHQGRRGHPRQVWUDWLYRGHFiOFXOR(P
D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX SHWLomR UHTXHUHQGR R VREUHVWDPHQWR GR
SURFHVVR DWp TXH VHMD KRPRORJDGR R SHGLGR GH FRPSHQVDomR GR
GpELWR GH ,&06 HP GLVFXVVmR FRP SUHFDWyULRV HVWDGXDLV $ WHVH
GHIHQGLGDSRVVXLIXQGDPHQWRQD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDOQ
UHFHQWHPHQWHUHJXODPHQWDGDQR(VWDGRGH6mR3DXORSHOD5HVROXomR
3*( Q  GH  (P  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
([FHomRGH3Up([HFXWLYLGDGHUHLWHUDQGRRSHGLGRGHVREUHVWDPHQWR
GD DomR GH FREUDQoD H TXH D )D]HQGD (VWDGXDO ILTXH LPSHGLGD GH
EORTXHDUYDORUHVHDWLYRVHPVHXQRPH(PIRLSURIHULGD
GHFLVmRUHMHLWDQGRD([FHomRDSUHVHQWDGD$&RPSDQKLDDSUHVHQWRX
QRYDV SHWLo}HV VROLFLWDQGR QRYDPHQWH R VREUHVWDPHQWR GD DomR GH
FREUDQoDHMXQWDQGRGRFXPHQWHUHODWLYDDRSHGLGRGHFRPSHQVDomR
DSUHVHQWDGRSHUDQWHD3*(63$WXDOPHQWHDJXDUGDVHPDQLIHVWDomR
GD)D]HQGD(VWDGXDOVREUHDGRFXPHQWDomRDSUHVHQWDGD

J&KDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGH (P FDVR GH SHUGD D &RPSDQKLD WHUi TXH HIHWXDU R SDJDPHQWR
SHUGDGRSURFHVVR
DWXDOL]DGRGRYDORULQGLFDGRQRLWHP³H´(PGHFRUUrQFLDD&RPSDQKLD
SDVVDUi D GHWHU QRYDPHQWH D WLWXODULGDGH GRV SUHFDWyULRV HVWDGXDLV
FXMDFRPSHQVDomRFRPR,&0667QmRIRLKRPRORJDGD
$OpPGDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVQmRIRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDV
FRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD


3URFHVVRQ
D-Xt]R

)yUXP([HFXo}HV)LVFDLV(VWDGXDLV±63

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



PÁGINA: 90 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

G3DUWHVQRSURFHVVR

3RORDWLYR)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
3RORSDVVLYR0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$

H 9DORUHV EHQV RX 5
GLUHLWRVHQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH H[HFXomR ILVFDO UHODWLYD j FREUDQoD GH GpELWRV GH ,&06
67HPUD]mRGDQmRKRPRORJDomRGRVSHGLGRVGHFRPSHQVDomRFRP
SUHFDWyULRV'HDFRUGRFRPDVLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVSHORSDWURQRGR
FDVRDWHVHGHIHQGLGDSRVVXLIXQGDPHQWRQD(PHQGD&RQVWLWXFLRQDO
QUHFHQWHPHQWHUHJXODPHQWDGDQR(VWDGRGH6mR3DXORSHOD
5HVROXomR3*(QGH)RLSURWRFRODGD([FHomRGH3Up
([HFXWLYLGDGHUHTXHUHQGRDUHWLILFDomRGRVGpELWRVH[HFXWDGRVSDUD
TXHRVMXURVGHPRUDIRVVHPFDOFXODGRVFRPEDVHQDWD[D6(/,&
)RLSURIHULGDGHFLVmRGHWHUPLQDQGRDDWXDOL]DomRGRVYDORUHVSHODWD[D
6(/,&HPUHODomRDWRGRRSHUtRGRGHL[DQGRGHDFROKHURSHGLGRGH
FRQGHQDomR GD )D]HQGD (VWDGXDO DR SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV&RQWUDDSDUWHGDGHFLVmRTXHQmRDFROKHXRSHGLGRGH
FRQGHQDomRGD)D]HQGD(VWDGXDODRSDJDPHQWRGHKRQRUiULRVIRUDP
RSRVWRV (PEDUJRV GH 'HFODUDomR RV TXDLV QmR IRUDP DFROKLGRV $
)D]HQGD(VWDGXDODSUHVHQWRXPHPyULDGHFiOFXORUHWLILFDGDFXMRYDORU
IRLFRQILUPDGRSHODFRQWDGRULD
(PD&RPSDQKLDQRPHRXjSHQKRUDSUHFDWyULRVMXGLFLDLV
YHQFLGRVHQmRSDJRVQRYDORUWRWDOGH5$)D]HQGD
(VWDGXDOVHPDQLIHVWRXQRVHQWLGRGHQmRDFHLWDURVEHQVQRPHDGRVj
SHQKRUDUHTXHUHQGRDSHQKRUDRQOLQH3DUWHGRVGpELWRVH[HFXWDGRV
HQFRQWUDPVH FRP D H[LJLELOLGDGH VXVSHQVD SRU IRUoD GD GHFLVmR
SURIHULGDHP$JUDYRGH,QVWUXPHQWRUHODFLRQDGR$)D]HQGD(VWDGXDO
VHPDQLIHVWRXQRVHQWLGRGHTXHDH[HFXomRSURVVLJDHPUHODomRRV
GpELWRV TXH QmR HVWmR FRP D H[LJLELOLGDGH VXVSHQVD )RL SURIHULGD
GHFLVmR GHWHUPLQDQGR TXH D )D]HQGD (VWDGXDO DSUHVHQWH FiOFXOR
GHPRQVWUDQGR RV GpELWRV TXH QmR VH HQFRQWUDP VXVSHQVRV $
)D]HQGD(VWDGXDODSUHVHQWRXSHWLomRFRQWHQGRRVGpELWRVTXHQmRVH
HQFRQWUDP VXVSHQVRV H UHTXHUHX EORTXHLR RQOLQH GRV YDORUHV (P
 IRL SURIHULGD GHFLVmR LQIRUPDQGR TXH R $JUDYR GH
,QVWUXPHQWR KDYLD VLGR MXOJDGR SUHMXGLFDGR GH PRGR TXH DV &'$V
LQIRUPDGDV QmR HVWDYDP PDLV FRP D H[LJLELOLGDGH VXVSHQVD (P
 IRL SURIHULGD GHFLVmR GHIHULQGR R SHGLGR GH SHQKRUD GH
DWLYRV ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD SDUD JDUDQWLD GR MXt]R D TXDO IRL
GHYLGDPHQWH FXPSULGD (P  IRL DSUHVHQWDGD SHWLomR
UHTXHUHQGR D VXEVWLWXLomR GD SHQKRUD GRV DWLYRV ILQDQFHLURV SHORV
SUHFDWyULRVMiRIHUWDGRVQRVDXWRV(PIRLSURIHULGDGHFLVmR
LQGHIHULQGRRSHGLGRGHVXEVWLWXLomRGDSHQKRUD$)D]HQGD(VWDGXDO
UHTXHUHX D H[SHGLomR GH PDQGDWR SDUD OHYDQWDPHQWR GRV YDORUHV
SHQKRUDGRV SDUD OLTXLGDomR SDUFLDO GRV GpELWRV HP GLVFXVVmR (P
UHVSRVWDD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXSHWLomRUHTXHUHQGRRWUkQVLWRHP
MXOJDGRGR$JUDYRGH,QVWUXPHQWRYLQFXODGRTXHDJXDUGDMXOJDPHQWR
GH5HFXUVR(VSHFLDOSDUDTXHSURFHGDjH[SHGLomRGHPDQGDWRGH
OHYDQWDPHQWR HP QRPH GD )D]HQGD (VWDGXDO (P  IRL
SURIHULGD GHFLVmR GHIHULQGR R SHGLGR DSUHVHQWDGR SHOD &RPSDQKLD
VREUHVWDQGRROHYDQWDPHQWRGRVYDORUHVDWpRMXOJDPHQWRGHILQLWLYRGR
$JUDYR GH ,QVWUXPHQWR Q  $ )D]HQGD
(VWDGXDODSUHVHQWRXXPQRYRSHGLGRGHSHQKRUDHHPR
SHGLGRIRLGHIHULGRSDUDTXHIRVVHPSHQKRUDGRVRVDWLYRVILQDQFHLURV
GD&RPSDQKLDDWpROLPLWHGRFUpGLWRDLQGDQmRSHQKRUDGR
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J&KDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGH (PFDVRGHSHUGDRVYDORUHVSHQKRUDGRVVHUmRFRQYHUWLGRVHPUHQGD
SHUGDGRSURFHVVR
HPIDYRUGD)D]HQGD(VWDGXDOHHYHQWXDOGLIHUHQoDGHYHUiVHUSDJD
SHOD &RPSDQKLD (P GHFRUUrQFLD D &RPSDQKLD SDVVDUi D GHWHU
QRYDPHQWHDWLWXODULGDGHGRVSUHFDWyULRVHVWDGXDLVFXMDFRPSHQVDomR
FRPR,&0667QmRIRLKRPRORJDGD
$OpPGDVFRQVHTXrQFLDVILQDQFHLUDVQmRIRUDPYLVOXPEUDGDVRXWUDV
FRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHSHUGDQDGHPDQGD
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,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRKiYDORUSURYLVLRQDGRSDUDRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPDHPGHPDUoRGH
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKDYLDSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmRVLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVIRVVHPSDUWHVHFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
IRVVHP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[DGPLQLVWUDGRUHV FRQWURODGRUHV RX H[FRQWURODGRUHV RX VHXV
LQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV

-85B63Y
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGH
MXVWLoDHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVVHMDPSDUWH

-85B63Y
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3URFHVVRV-XGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR D &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDYDP FRPR SDUWHV HP
SURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDV
MXUtGLFDVVHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR

2 IDWR GH TXH D VRPD GRV YDORUHV HQYROYLGRV QRV SURFHVVRV LQIRUPDGRV QR LWHP  p
FRQVLGHUDYHOPHQWHPHQRUTXHDVRPDGRVYDORUHVGRVYDORUHVGRVSURFHVVRVSDUDRVTXDLVIRUDP
FRQVWLWXtGDVSURYLV}HVHGRVYDORUHVFXMDVFKDQFHVGHSHUGDIRUDPFODVVLILFDGDVFRPRSRVVtYHLVp
H[SOLFDGRSHORIDWRGHTXHHVVHVSURFHVVRVQmRSRVVXHPLQGLYLGXDOPHQWHYDORUHQYROYLGRVXSHULRU
D5PLOK}HVHPERUDQmRVHMDPUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDV
VHPHOKDQWHV
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
(PGHPDUoRGHRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV$OH[DQGUH2VWURZLHFNLH5HQDWR)HGHUQD
TXDOLGDGHGHDGPLQLVWUDGRUHVGD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$HUDPUpXVHPGRLVSURFHVVRVSRUVXSRVWR
&ULPHFRQWUDD2UGHP7ULEXWiULDGHVFULWRVDEDL[R$&RPSDQKLDQmRpSDUWHGHVVHVSURFHVVRVQmR
REVWDQWHRVIDWRVWHQKDPUHODomRFRPRVGpELWRVGLVFXWLGRVHPH[HFXo}HVILVFDLVGHVFULWDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $V DYDOLDo}HV GDV FKDQFHV GH SHUGD VmR SURYHQLHQWHV GRV
DGYRJDGRVUHVSRQViYHLVSHODFRQGXomRGDVGHIHVDV
3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUD&ULPLQDOGD&RPDUFDGR5LRGH-DQHLUR5-

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR
5pX$OH[DQGUH2VWURZLHFNL
5pX5HQDWR)HGHU

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
1mRDSOLFiYHO
HQYROYLGRV

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR FULPLQDO LQVWDXUDGR D SDUWLU GH GHQ~QFLD RIHUHFLGD
FRQWUD $OH[DQGUH 2VWURZLHFNL H 5HQDWR )HGHU QD TXDOLGDGH GH
DGPLQLVWUDGRUHVGD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$SRUVXSRVWR&ULPHFRQWUDD
2UGHP7ULEXWiULDSUHYLVWRQRDUWLJRLQFLVR,,GD/HLQVRE
DOHJDomR GH WHUHP GHL[DGR GH UHFROKHU ,&0667 QD FRQGLomR GH
VXEVWLWXWR WULEXWiULR UHWHQGR RV YDORUHV SDJRV SHORV GHVWLQDWiULRV QDV
RSHUDo}HV SRVWHULRUHV QRV PHVHV GH DEULO D GH]HPEUR GH  $
GHQ~QFLDVHIXQGDPHQWDLQWHJUDOPHQWHHPDXWXDomRILVFDOODYUDGDFRQWUD
DFRPSDQKLD
2VUpXVIRUDPFLWDGRVHDSUHVHQWDUDPGHIHVDVDOHJDQGRHPVXPDTXH
L DGHQ~QFLDpLQHSWDSRUTXHQmRGHVFUHYHTXDOWHULDVLGRDSDUWLFLSDomR
GRVUpXVQRVXSRVWRFULPHWHQGRVLGRDFXVDGRVDSHQDVHWmRVRPHQWH
SRUVHUHPVyFLRVGD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$ LL RVIDWRVQmRFRQILJXUDP
FULPHXPDYH]TXHWRGDVDVRSHUDo}HVIRUDPUHDOL]DGDVGHDFRUGRFRP
DOHJLVODomRILVFDOQmRWHQGRKDYLGRIUDXGHRXGROR LLL RSUHWHQVRFUpGLWR
WULEXWiULR TXH HQVHMRX R RIHUHFLPHQWR GD GHQ~QFLD HVWi JDUDQWLGR SRU
DSyOLFH GH VHJXUR RIHUHFLGD QRV DXWRV GD ([HFXomR )LVFDO Q 
 R TXH UHWLUD D MXVWD FDXVD SDUD SURVVHJXLPHQWR GD
DomRSHQDOH LY DRILQDOGRSURFHVVRMXGLFLDOWULEXWiULRVHRGpELWRILVFDO
IRUFRQVLGHUDGRGHYLGRDJDUDQWLDVHUiFRQYHUWLGDHPUHQGDHPIDYRUGD
)D]HQGD3~EOLFDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURH[WLQJXLQGRDSXQLELOLGDGH
GRVXSRVWR&ULPH7ULEXWiULR
(PR-XL]HQWHQGHXTXHQmRVHULDRFDVRGHDEVROYLomRVXPiULD
HGHWHUPLQRXRSURVVHJXLPHQWRGRSURFHVVRFRPDDEHUWXUDGHYLVWDGRV
DXWRVDR0LQLVWpULR3~EOLFR
(PRVUpXVDSUHVHQWDUDPSHWLomRSDUDLQIRUPDUDUHVSHLWRGR
SDJDPHQWRGRFUpGLWRWULEXWiULRTXHHQVHMRXDLQVWDXUDomRGDDomRSHQDO
HIHWXDGRQRkPELWRGRQHJyFLRMXUtGLFRSURFHVVXDO 13- ILUPDGRFRPD
3URFXUDGRULD *HUDO GR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR UHTXHUHQGR DVVLP D
GHFODUDomRGHH[WLQomRGHSXQLELOLGDGHGRVXSRVWR&ULPH7ULEXWiULR
1RPRPHQWRDJXDUGDVHDPDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRHDGHFLVmR
GR -XL] DFHUFD GD SHWLomR DSUHVHQWDGD HP QRPH GRV UpXV 2 SURFHVVR
DLQGDHVWiHPFXUVRPDVFDVRVHMDGHFODUDGDH[WLQWDDSXQLELOLGDGHGR
VXSRVWR&ULPH7ULEXWiULRRSURFHVVRVHUiDUTXLYDGRGHILQLWLYDPHQWH

J &KDQFH GH SHUGD
UHPRWD
SRVVtYHO
RX 5HPRWD
SURYiYHO 
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(P WHVH QR FDVR GH GHFLVmR GHVIDYRUiYHO RV UpXV SRGHUmR VHU
FRQGHQDGRVjSHQDGHGHWHQomRGHPHVHVDDQRV(PFDVRVGHVVD
K ,PSDFWR HP FDVR GH
QDWXUH]DDSHQDSRGHUiVHUFRQYHUWLGDHPSHQDUHVWULWLYDGHGLUHLWRVRX
SHUGDGRSURFHVVR
PXOWD(YHQWXDOVHQWHQoDHFRQVHTXHQWHSHQDVyDWLQJLULDRVSUySULRVUpXV
HQmRD&RPSDQKLDPDVSRGHULDDFDUUHWDUULVFRUHSXWDFLRQDO


3URFHVVRQ
D-Xt]R

9DUDGH&ULPHV7ULEXWiULRV2UJDQL]DomR&ULPLQRVDH/DYDJHPGH%HQV
H9DORUHVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX$OH[DQGUH2VWURZLHFNL
5pX5HQDWR)HGHU

H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
9DORUHVFREUDGRVQD([HFXomR)LVFDOQ
HQYROYLGRV

I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH SURFHVVR FULPLQDO LQVWDXUDGR D SDUWLU GH GHQ~QFLD RIHUHFLGD
FRQWUD $OH[DQGUH 2VWURZLHFNL H 5HQDWR )HGHU QD TXDOLGDGH GH
DGPLQLVWUDGRUHVGD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$SRUVXSRVWR&ULPHFRQWUDD
2UGHP7ULEXWiULDSUHYLVWRQRDUWLJRLQFLVR,,GD/HLQVRE
DOHJDomRGHWHUHPGHL[DGRGHUHFROKHU,&0667QDFRQGLomRGHVXEVWLWXWR
WULEXWiULR UHWHQGR RV YDORUHV SDJRV SHORV GHVWLQDWiULRV QDV RSHUDo}HV
SRVWHULRUHV QR SHUtRGR GH VHWHPEUR GH  D RXWXEUR GH  $
GHQ~QFLDVHIXQGDPHQWDLQWHJUDOPHQWHHPDXWXDomRILVFDOODYUDGDFRQWUD
DFRPSDQKLD
2V UpXV DSUHVHQWDUDP GLYHUVDV SHWLo}HV SDUD UHTXHUHU D VXVSHQVmR GD
DomR SHQDO DWp TXH VHMD KRPRORJDGR R SHGLGR GH FRPSHQVDomR GH
SUHFDWyULRVFRPGpELWRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDDSUHVHQWDGRSHOD0XOWLODVHU
,QGXVWULDO6$SHUDQWHD3URFXUDGRULD*HUDOGR(VWDGRGH6mR3DXOR
'HDFRUGRFRPWDLVSHWLo}HVRVUpXVHVFODUHFHUDPHPVXPDTXH L R
SUHWHQVR FUpGLWR WULEXWiULR TXH HQVHMRX R RIHUHFLPHQWR GD GHQ~QFLD
H[LJLGR SHOD )D]HQGD 3~EOLFD GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QRV DXWRV GD
([HFXomR)LVFDOQ VHHQTXDGUDQRVWHUPRV
GD (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO Q  H GDV 5HVROXo}HV 3*(63 QRV
HTXHSRVVLELOLWDPDFRPSHQVDomRGHSUHFDWyULRVFRP
GpELWRV GH QDWXUH]D WULEXWiULD H LL  DSyV D KRPRORJDomR GR SHGLGR GH
FRPSHQVDomR SHOD 3URFXUDGRULD *HUDO GR (VWDGR KDYHUi D H[WLQomR GR
FUpGLWRWULEXWiULRTXHHQVHMRXDLQVWDXUDomRGDDomRSHQDOQRVWHUPRVGR
DUWLJR  LQFLVR ,, GR &yGLJR 7ULEXWiULR 1DFLRQDO FRP D FRQVHTXHQWH
H[WLQomRGDSXQLELOLGDGHGRVXSRVWR&ULPH7ULEXWiULR
2 -XL] YHP DFROKHQGR RV SHGLGRV IHLWRV SHORV UpXV H D DomR SHQDO
SHUPDQHFHVXVSHQVD
2SURFHVVRDLQGDHVWiHPFXUVRHVHJXQGRLQIRUPDo}HVGRVDGYRJDGRV
GH GHIHVD UHVSRQViYHLV SHOR FDVR RV UpXV SRGHUmR VH QHFHVViULR
DSUHVHQWDUVXDVGHIHVDVHDOHJDUHPVXPDTXH L DGHQ~QFLDpLQHSWD
SRUTXHQmRGHVFUHYHTXDOWHULDVLGRDSDUWLFLSDomRGRVUpXVQR VXSRVWR
FULPHWHQGRVLGRDFXVDGRVDSHQDVHWmRVRPHQWHSRUVHUHPVyFLRVGD
0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$ LL RVIDWRVQmRFRQILJXUDPFULPHXPDYH]TXH
WRGDV DV RSHUDo}HV IRUDP UHDOL]DGDV GH DFRUGR FRP D OHJLVODomR ILVFDO
QmR WHQGR KDYLGR IUDXGH RX GROR H LLL  D H[LVWrQFLD GH SHGLGR GH
FRPSHQVDomR GH SUHFDWyULRV FRP GpELWRV GH QDWXUH]D WULEXWiULD
DSUHVHQWDGRSHOD0XOWLODVHU,QGXVWULDO6$SHUDQWHD3URFXUDGRULD*HUDO
GR(VWDGRUHWLUDDMXVWDFDXVDSDUDSURVVHJXLPHQWRGDDomRSHQDOWHQGR
HPYLVWDTXHFDVRRSHGLGRVHMDKRPRORJDGRKDYHUiDH[WLQomRGRFUpGLWR
WULEXWiULRHGDSXQLELOLGDGHGRVXSRVWR&ULPH7ULEXWiULR
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J &KDQFH GH SHUGD
UHPRWD
SRVVtYHO
RX 5HPRWD
SURYiYHO 
(P WHVH QR FDVR GH GHFLVmR GHVIDYRUiYHO RV UpXV SRGHUmR VHU
FRQGHQDGRVjSHQDGHGHWHQomRGHPHVHVDDQRV(PFDVRVGHVVD
K ,PSDFWR HP FDVR GH QDWXUH]DDSHQDSRGHUiVHUFRQYHUWLGDHPSHQDUHVWULWLYDGHGLUHLWRVRX
PXOWD
SHUGDGRSURFHVVR
(YHQWXDOVHQWHQoDHFRQVHTXHQWHSHQDVyDWLQJLULDRVSUySULRVUpXVHQmR
D&RPSDQKLDPDVSRGHULDDFDUUHWDUULVFRUHSXWDFLRQDO
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VHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

D
SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

&RP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR
SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVD&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFD
GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDLRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHMXQKRGH
H TXH SRGH VHU FRQVXOWDGD QR ZHEVLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  H QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
ZZZULPXOWLODVHUFRPEU 

$OpP GLVVR D &RPSDQKLD DGRWD WDPEpP SROtWLFDV IRUPDLV FRPSOHPHQWDUHV GHVWLQDGDV DR
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV WDLV FRPR R &yGLJR GH &RQGXWD D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV H R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD

E
REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVpHQWHQGrORVDYDOLDUHGHILQLUDo}HVGHUHVSRVWD
SDUD TXH HYHQWXDLV SHUGDV VHMDP SUHYLVWDV H UHGX]LGDV YLVDQGR PDQWHU RV ULVFRV HP QtYHLV
DFHLWiYHLV$DQiOLVHGHULVFRVGHYHDX[LOLDURSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmRQRVGLYHUVRVQtYHLVGH
JHVWmRGD&RPSDQKLD

L
ULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPDGLQkPLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHWRGRVRVULVFRVGHVFULWRVQRV
LWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGHIRUPDDSUHVHUYDUHGHVHQYROYHURVVHXVYDORUHV
DWLYRVUHSXWDomRFRPSHWLWLYLGDGHHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRV

(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV

• 5LVFRHVWUDWpJLFRDVVRFLDGRFRPDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDSDUDDWLQJLURV
VHXVREMHWLYRVGHQHJyFLRVHRXGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFDSDFLGDGHRXKDELOLGDGH

• 5LVFR RSHUDFLRQDO ULVFR UHODFLRQDGR j RSHUDomR GD &RPSDQKLD SURFHVVRV SHVVRDV H
WHFQRORJLD TXHDIHWDPDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHXWLOL]DomRHIHWLYDHHILFLHQWHGHUHFXUVRV
TXH WRUQHP LPSUySULR R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD 3RGH VH PDQLIHVWDU GH
GLYHUVDVPDQHLUDVFRPRSRUH[HPSORDWRVIUDXGXOHQWRVLQWHUUXSomRGRQHJyFLRFRQGXWD
LQFRUUHWD GH HPSUHJDGRV LQFDSDFLGDGH GH SURGX]LU HRX GLVWULEXLU VHXV SURGXWRV QDV
FRQGLo}HV H SUD]RV HVWDEHOHFLGRV UHVXOWDQGR HP SHUGDV ILQDQFHLUDV FRPHUFLDLV PXOWDV
ILVFDOL]DWyULDVHRXLPSDFWRVMXUtGLFRVHUHSXWDFLRQDLV

• 5LVFR ILQDQFHLUR HVWi DVVRFLDGR j H[SRVLomR GDV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDVFRQWiEHLV GD
&RPSDQKLDHFRQILDELOLGDGHGREDODQoRSDWULPRQLDO3RGHVHPDWHULDOL]DUHPGHFRUUrQFLDGD
QmRHIHWLYLGDGHQDDGPLQLVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DYLVDQGRDPD[LPL]DomRHDJHUDomRGH
FDL[D RSHUDFLRQDO UHWRUQRV GDV WUDQVDo}HV ILQDQFHLUDV FDSWDomRDSOLFDomR GH UHFXUVRV
ILQDQFHLURV SRVVLELOLGDGH GH HPLVVmR GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV H ILVFDLV
LQFRPSOHWRVQmRH[DWRVRXLQWHPSHVWLYRVH[SRQGRD&RPSDQKLDjPXOWDVHSHQDOLGDGHV

• 5LVFR UHJXODWyULR HRX GH compliance ULVFR UHODFLRQDGR DR FXPSULPHQWR GH QRUPDV H
OHJLVODomR FRQVLGHUDQGR OHLV DSOLFiYHLV DR VHWRU GH DWXDomR OHLV JHUDLV QDFLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLV DPELHQWDO WUDEDOKLVWD FtYHO H WULEXWiULRILVFDO  DFRUGRV UHJXODPHQWRV
&yGLJRGH&RQGXWDHRXGHPDLVSROtWLFDV

• 5LVFR VRFLRDPELHQWDO ULVFR GH SHUGDV HP FRQVHTXrQFLD GH HIHLWRV QHJDWLYRV QR PHLR
DPELHQWH H QD VRFLHGDGH GHFRUUHQWHV GH LPSDFWR DPELHQWDO LPSDFWRV HP SRYRV H
FRPXQLGDGHV QDWLYDV H SURWHomR GD VD~GH KXPDQD GH SURSULHGDGHV FXOWXUDLV H GD
ELRGLYHUVLGDGH
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•

5LVFRGHLPDJHPSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHHYHQWRJHUDOPHQWHRFDVLRQDGRSRURXWURV
ULVFRVTXHSRVVDFDXVDUGDQRVjUHSXWDomRFUHGLELOLGDGHRXPDUFDGD&RPSDQKLDLQFOXVLYH
HPUD]mRGHSXEOLFLGDGHQHJDWLYDYHUGDGHLUDRXQmR

•

5LVFRGDLQIRUPDomRWUDWDVHGRULVFRDVVRFLDGRjSHUGDRXXVRLQGHYLGRGHGDGRVSHVVRDLV
FRQILGHQFLDLV RX LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV SRGHQGR DPHDoDU RV QHJyFLRV H SUHMXGLFDU D
UHSXWDomRGD&RPSDQKLD

•

5LVFRGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRWUDWDVHGRULVFRGHD&RPSDQKLDLQFRUUHUIDOKDVHPVHXV
VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR TXH LPSDFWHP RV QHJyFLRV H DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD






LL 
LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDIRLHODERUDGRjOX]GRGLVSRVWRQR
³,62±3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRV´$DYDOLDomRGRVULVFRVpUHDOL]DGD
SULQFLSDOPHQWHGHDFRUGRFRPRSUHYLVWRDEDL[R

D  LGHQWLILFDomR GRV IDWRUHV FDXVDV  GH ULVFRV H LPSOLFDo}HV QRV REMHWLYRV PHWDV H UHVXOWDGRV 
SURMHWDGRV
E  DQiOLVHGRVSULQFLSDLVULVFRVVXVFHWtYHLVGHDIHWDURVVHXVREMHWLYRVSRUPHLRGDGHWHUPLQDomR
GRJUDXGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRVULVFRVFRQIRUPHPDWUL]GHULVFRSUHYLVWD
QD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDH
F  SULRUL]DomRHGHILQLomRGROLPLWH RXDSHWLWH GHFDGDULVFRTXHD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV
HVWmRGLVSRVWRVDFRUUHUQDEXVFDSHORUHWRUQRHJHUDomRGHYDORUFODVVLILFDQGRRVULVFRVFRPR
GH DFRUGR FRP D PDWUL] GH SULRUL]DomR GH ULVFRV H DV GHILQLo}HV SUHYLVWDV QD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD

$SyVDDYDOLDomRRVULVFRVGHYHPVHUWUDWDGRVSRUPHLRGHLQLFLDWLYDVGHILQLGDVHLPSODQWDGDVSHOD
'LUHWRULD FRP DX[tOLR GD ÈUHD GH Compliance H GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD GH
IRUPDDDGHTXDUDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRVOLPLWHVGRULVFRDSURYDGR

$VIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVQRSURFHVVRGHWUDWDPHQWRGRVULVFRVGHYHPREMHWLYDUVXD L HOLPLQDomR
LL PLWLJDomRRX LLL WUDQVIHUrQFLDjWHUFHLURV

$ FRPXQLFDomR H D FRQVXOWD HQWUH RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD VREUH ULVFRV H VHX
JHUHQFLDPHQWR GHYH RFRUUHU GH IRUPD FRQWtQXD YLVDQGR R FRPSDUWLOKDPHQWR GH LQIRUPDo}HV H
PHOKRULDVQRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHYHVHUREVHUYDGRHPWRGRVRVSURFHVVRVGHWRPDGDGH
GHFLVmRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHDJHVWmR
GHSURMHWRVGHVGHRPRPHQWRHPTXHVmRFULDGRVHDRORQJRGHWRGRRVHXGHVHQYROYLPHQWR

$SDUWLUGDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHVWHVGHYHUmRVHUPRQLWRUDGRVGHIRUPDFRQWtQXDGHDFRUGRFRP
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHVFULWDQRLWHP LLL DEDL[R

3RUILPGHQWUHRVSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRVTXHD&RPSDQKLDXWLOL]DQDJHVWmRGHVHXVULVFRVSRGH
VHFLWDU

• 5LVFRHVWUDWpJLFRFRPRPHGLGDGHPLWLJDomRGHULVFRVHVWUDWpJLFRVD&RPSDQKLDJHUHQFLD
VXDV DWLYLGDGHV SRU PHLR GH GHFLV}HV FROHJLDGDV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDFRQMXQWDRXLVRODGDPHQWHTXHVmRFRPSRVWRVSRUSURILVVLRQDLV
FRPYDVWDH[SHULrQFLDHTXDOLILFDomR
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5LVFR RSHUDFLRQDO RV ULVFRV RSHUDFLRQDLV VmR PLWLJDGRV SRU PHLR GH XPD HVWUXWXUD GH
VLVWHPDVGHJHVWmRLQWHJUDGRVTXHDJOXWLQDPXPDLQILQLGDGHGHLQIRUPDo}HVGDVRSHUDo}HV
QDV VXDV PDLV DPSODV GLPHQV}HV &RQWDQGR FRP XP VHPQ~PHUR GH SDUDPHWUL]Do}HV
JUDQGHSDUWHGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLDpVLVWHPDWLFDPHQWHJHULGDSRU
HVVHV VLVWHPDV TXH DGPLQLVWUDP RV SURFHVVRV (P FRPSOHPHQWR D HVVD HVWUXWXUD D
&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD

•

5LVFR ILQDQFHLUR D &RPSDQKLD EXVFD PLWLJDU VHX ULVFR ILQDQFHLUR SRU PHLR GH FRQWUROHV
LQWHUQRVHVSHFtILFRVHXPGHSDUWDPHQWRGHDXGLWRULDLQWHUQRHILFLHQWHHPDLVUHFHQWHPHQWH
FRPDLQVWDODomRGHXP&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUH
WDLVFRQWUROHVYHURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

•

5LVFR UHJXODWyULR HRX GH compliance SDUD PLWLJDU R ULVFR GH SHUGD GH UHSXWDomR RX
DSOLFDo}HV GH HYHQWXDLV VDQo}HV RX PXOWDV HP GHFRUUrQFLD GR ULVFR GH FRQIRUPLGDGH D
&RPSDQKLDDSURYRXHPGHPDLRGHHDOWHURXHPGHPDLRGHXP&yGLJR
GH&RQGXWDIRUPDOTXHSUHYrHQWUHRXWURVLQVWUXPHQWRVHPHGLGDVSUHYHQWLYDVXPFDQDO
GHGHQ~QFLDVDXGLWRULDGHWHUFHLURVSURFHGLPHQWRVSDUDDSXUDomRGHLQFLGHQWHVFHOHEUDomR
GHWHUPRVGHFRPSURPLVVRHUHDOL]DomRGHWUHLQDPHQWRV

•

5LVFRVRFLRDPELHQWDOD&RPSDQKLDSRVVXLQRkPELWRDPELHQWDOFHUWLILFDomR,62SDUD
RVVHXVSURFHVVRVHVHJXHHVWULWDPHQWHWRGDVDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHODOHJLVODomR
DPELHQWDO $GLFLRQDOPHQWH WRGR R SURFHVVR GH GHVFDUWH p UHDOL]DGR SRU HPSUHVDV
KRPRORJDGDVHFHUWLILFDGDV

•

5LVFRGHLPDJHPRULVFRGHLPDJHPpPLWLJDGRSHODDomRGHDVVHVVRULDVLQWHUQDVHH[WHUQDV
TXHUHDOL]DPRPRQLWRUDPHQWRGDRSLQLmRS~EOLFDUHGHVVRFLDLVLPSUHQVDHRXWURVPHLRVGH
FRPXQLFDomRDWUDYpVGHDo}HVUiSLGDVHWHPSHVWLYDVHPUHVSRVWDDSXEOLFLGDGHQHJDWLYD
VHQGRHODVYHUGDGHLUDVRXQmR

•

5LVFR GD LQIRUPDomR D &RPSDQKLD EXVFD FRQVFLHQWL]DU WRGRV RV VHXV FRODERUDGRUHV H
SDUWHVLQWHUHVVDGDVDUHVSHLWRGDLPSRUWkQFLDGHPDQWHUDGHYLGDSURWHomRDWRGDLQIRUPDomR
VLJLORVD UHFHELGD 2 &yGLJR GH &RQGXWD GD &RPSDQKLD GHWDOKD DV UHJUDV HVSHFtILFDV D
VHUHPVHJXLGDVSRUWRGRVRVFRODERUDGRUHVFRPUHODomRDLQIRUPDo}HVVLJLORVDVEHPFRPR
SUHYrVDQo}HVSDUDRFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVDVVXPLGDV

•

5LVFR GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR D &RPSDQKLD SRVVXL XP GHSDUWDPHQWR LQWHUQR GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRTXHD&RPSDQKLDPDQWpPHPFRQVWDQWHWUHLQDPHQWRSDUDTXH
HVWHMDPVHPSUHDWXDOL]DGRVQRTXHGL]UHVSHLWRDPHGLGDVGHVHJXUDQoDHPRQLWRUDPHQWR
GRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLD














LLL 
HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

6HJXLQGRRPRGHORGH³7UrV/LQKDVGH'HIHVD´RJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVGHYHVHUUHDOL]DGRVRE
D UHVSRQVDELOLGDGH GRV yUJmRV GH JRYHUQDQoD JHVWRUHV H UHVSRQViYHLV GLUHWRV SHORV SURFHVVRV
FRQIRUPHGHVFULWRQHVWHLWHP

&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

D  DSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HVPDWUL]PRGHODJHPGHULVFROLPLWHVGHH[SRVLomRHLPSDFWRV
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULD
E  IRUQHFHUj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULRVXDSHUFHSomRGRJUDXGHH[SRVLomRDULVFRVTXH
D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD YLVmR GR DFLRQLVWD  H LQIOXHQFLDU QD SULRUL]DomR GRV ULVFRV D
VHUHPWUDWDGRV
F  DYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGHULVFRVTXHWHQKDPVLGR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDH
G  DYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRV
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&RPSHWHj'LUHWRULDGD&RPSDQKLD

D  GHVHQKDUDVGLUHWUL]HVPDWUL]PRGHODJHPGHULVFRGHWHUPLQDQGRRVOLPLWHVGHH[SRVLomR
LPSDFWRVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRVULVFRV
E  GHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD
F  GHILQLUHPFRQMXQWRFRPDÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVRVSODQRV
GHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRV
G  VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomRDRV
ULVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRH
H  GLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGHULVFRHPWRGD&RPSDQKLD
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRGD&RPSDQKLDRTXDOHVWiHPIXQFLRQDPHQWRGHVGH
GHPDLRGHWHQGRRGHYHUGHUHSRUWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D  RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD
E  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
F  DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD DXGLWRULD LQWHUQD H GD iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD
G  DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
H  DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
I  SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRV
LQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUH
GDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

&RPSHWHDRVJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRHUHVSRQViYHLVGLUHWRVSHORVSURFHVVRVFRPRSULPHLUD
OLQKDGHGHIHVDFRPUHSRUWHSDUDD'LUHWRULD

D  LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGH
DFRUGRFRPRVOLPLWHVGHULVFRV
E  FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHjÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
GD &RPSDQKLD RV HYHQWRV GH ULVFR DSUHVHQWDUHP WHQGrQFLD GH RFRUUrQFLD HRX
HYHQWXDOH[WUDSRODomRGRVOLPLWHVGHULVFRH
F  LPSOHPHQWDU H DFRPSDQKDU RV SODQRV GH DomR SDUD PLWLJDomR GH ULVFRV H
DFRPSDQKDUDVDo}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRV

&RPSHWHjÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDFRPRVHJXQGDOLQKD
GHGHIHVDDTXDOHVWiHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHGHPDLRGHFRPUHSRUWHGLUHWRDR&RPLWr
GH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

D  DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
E  IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLD
SRUPHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD
F  IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGHULVFRV
G  DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR
H  SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HV
FRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDRULVFR
I  VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGHULVFRVHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDHDVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH ULVFRV GH IRQWHV H[WHUQDV FRP YLVmR SURVSHFWLYD VREUH RV
ULVFRVHPHUJHQWHV
J  DFRPSDQKDUD'LUHWRULDQDLPSODQWDomRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSRUPHLR
GDGLVVHPLQDomRGHIHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV
K  DYDOLDU RV ULVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH
IXV}HVHDTXLVLo}HV
L  FXPSULURVOLPLWHVGHULVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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M  FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGHULVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDVH

N  DVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVj'LUHWRULDVREUHULVFRVRXLQFLGHQWHVEHPFRPR
FRRUGHQDU R VLVWHPD GH JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV HP PRPHQWRV GH FULVHV HP FDVR GH
JUDQGHVDFRQWHFLPHQWRV
$ÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVpDXW{QRPDHPERUDVXDVDWLYLGDGHVVHMDP
UHSRUWDGDV H DFRPSDQKDGDV SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR 2V PHPEURV GD ÈUHD GH
Compliance H GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV QmR SRGHP DFXPXODU IXQo}HV FRP DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV

&RPSHWHjÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDFRPRWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDDTXDOHVWiHP
IXQFLRQDPHQWRGHVGHGHPDLRGHYLQFXODGDGLUHWDPHQWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

D  DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
VXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULR
E  IRUQHFHUTXDQGRVROLFLWDGRLQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP
F  DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGH
LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO SDXWDGD WDPEpP HP LQGLFDGRUHV GH
PHUFDGRH
G  SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD

2&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHDÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDLQGDQmR
HVWmRSOHQDPHQWHIXQFLRQDLVWHQGRHPYLVWDTXHIRUDPFRQVWLWXtGRVUHFHQWHPHQWHFRPRSDUWHGD
SUHSDUDomRGD&RPSDQKLDSDUDVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV

F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$DGPLQLVWUDomRHGLYHUVRVyUJmRVGD&RPSDQKLDPRQLWRUDPHDYDOLDPSRUPHLRVTXHD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDDGHTXDGRVVHDVRSHUDo}HVHIHWXDGDVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVDGRWDGDVSHOD
&RPSDQKLD H VH UHSUHVHQWDP H[SRVLomR D ULVFRV TXH FRPSURPHWDP R DWHQGLPHQWR GRV VHXV
REMHWLYRV

2 UHVXOWDGR GHVVD DYDOLDomR p UHSRUWDGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R TXDO VXSHUYLVLRQD DV
DWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRSRUPHLRGHLQWHUDomRFRPD'LUHWRULDHR&RPLWr
GH$XGLWRULD(VWDWXWiULRTXHSRUVXDYH]VXSHUYLVLRQDDÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWR
GH5LVFRVHDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDEXVFDQGRDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVGLUHWUL]HVGHULVFRV
HVWDEHOHFLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

(PYLVWDGRVHXSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHVXDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVH
DJHQWHVGRJRYHUQRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDODWXDOSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGHVXDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD.
$GHPDLVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLRXHFRQILUPRXQDUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDLRGH
 TXHDHVWUXWXUDH RUoDPHQWRGHVWLQDGRVj ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQDVmR VXILFLHQWHVSDUDR
GHVHPSHQKRGHVXDVFRPSHWrQFLDVHDSURYRXRRUoDPHQWRGDDXGLWRULDLQWHUQDGH

$GLFLRQDOPHQWH FRQIRUPH LQIRUPDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD
SRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRLQVWDODGRUHFHQWHPHQWHTXHVXSHUYLVLRQDRVULVFRVGH
FRQIRUPLGDGH compliance 

3RUILPD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUD
YHULILFDU D HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H VHPSUH TXH QHFHVViULR D
&RPSDQKLDUHYLVDVHXVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD HVSHFtILFD SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH
PHUFDGR1RHQWDQWRDGRWDXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRUPDOPHQWHDSURYDGDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHPDLRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHPDLRGH
 D TXDO WUD] R SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH XPD PDQHLUD JHUDO $ &RPSDQKLD
HQWHQGHTXHDFRUUHWDLGHQWLILFDomRHJHVWmRGHULVFRVpXPLPSRUWDQWHYHWRUGHJRYHUQDQoDDLQGD
TXHWHQKDXPDDERUGDJHPFRQVHUYDGRUDHEDL[DFRPSOH[LGDGHHPVXDVDWLYLGDGHVHTXHDVXD
3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV p VXILFLHQWH SDUD D GHYLGD DYDOLDomR H PRQLWRUDPHQWR GD
WRWDOLGDGHGRVULVFRVDTXHHVWiVXMHLWDLQFOXLQGRRVGHPHUFDGR
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSRGHVHUDFHVVDGDQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU H
QRZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZULPXOWLODVHUFRPEU 
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$&RPSDQKLDQmRFRQWUDWDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSDUDILQVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO
YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDHVSHFtILFDSDUD
RJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV

D
SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

$&RPSDQKLDLPSOHPHQWDHPDQWpPSUiWLFDVHVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHEXVFDPIRUQHFHU
DRV VHXV DFLRQLVWDV PDLRU VHJXUDQoD VREUH D FRQILDELOLGDGH GH VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H
GHPDLVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

2VSURFHVVRVHVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVEDVHLDPVHSULQFLSDOPHQWHHPLGHQWLILFDU
RV IDWRUHV GH ULVFR H VXDV LPSOLFDo}HV QD SHUVHFXomR GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD 3DUD LVVR R
SURFHVVRFRQVLVWHEDVLFDPHQWHQDDYDOLDomRSHULyGLFDGRSRWHQFLDOGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGH
RFRUUrQFLDGHWDLVULVFRVFRQVLGHUDQGRDLQGDRVOLPLWHVGHULVFRTXHD&RPSDQKLDHVWiGLVSRVWDD
LQFRUUHUQDEXVFDSRUUHWRUQRHJHUDomRGHYDORU2VSURFHVVRVUHODFLRQDGRVFRPDJHVWmRGHULVFRV
GHcomplianceHQFRQWUDPVHGHWDOKDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$GLFLRQDOPHQWHFRPRDomRSDUDD&RPSDQKLDDSHUIHLoRDUFRQVWDQWHPHQWHVHXVQtYHLVGHFRQWUROH
R&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHUiHODERUDUDQXDOPHQWHUHODWyULRUHVXPLGRGHVXDVDWLYLGDGHVTXHVHUi
GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDFRQWHPSODQGRDVUHXQL}HVUHDOL]DGDVHRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGLVFXWLGRV
GHVWDFDQGRDLQGDDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHILFLHQWHVHDGHTXDGDVDRVHXSRUWHHj
FRPSOH[LGDGHGHVXDVDWLYLGDGHV

E
HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDLQVWDORXHPGHPDLRGHXP&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRUHVSRQViYHOSRU
DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDEHPFRPRSRUDYDOLDUHPRQLWRUDUVXDVH[SRVLo}HV
GH ULVFR $QWHV GD LQVWDODomR GR &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR HVVH DFRPSDQKDPHQWR HUD
UHDOL]DGRGLUHWDPHQWHSHOD'LUHWRULDFRPRDX[tOLRGDÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV

2&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRDÈUHDGHComplianceHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHDiUHDGH
DXGLWRULD LQWHUQD DLQGD QmR HVWmR SOHQDPHQWH IXQFLRQDLV WHQGR HP YLVWD TXH IRUDP FRQVWLWXtGRV
UHFHQWHPHQWHFRPRSDUWHGDSUHSDUDomRGD&RPSDQKLDSDUDVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV

(QWUHDVFRPSHWrQFLDVGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHQFRQWUDPVHDVVHJXLQWHV

D  RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRRXGHVWLWXLomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD
E  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
F  DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDÈUHDGH&RQWUROHV,QWHUQRV
G  DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
H  DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH
I  SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWRGH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRV
LQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUH
GDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL XPD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD UHVSRQViYHO SRU DYDOLDU DV
WUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH


PÁGINA: 108 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

&RQIRUPHLQIRUPDGRQRLWHP D DFLPDR&RPLWrGH$XGLWRULDQDTXDOLGDGHGHyUJmRFROHJLDGR
VHUiUHVSRQViYHOSRUVXSHUYLVDUHHODERUDUDQXDOPHQWHUHODWyULRUHVXPLGRGHVXDVDWLYLGDGHVTXH
VHUi GLYXOJDGR SHOD &RPSDQKLD FRQWHPSODQGR DV UHXQL}HV UHDOL]DGDV H RV SULQFLSDLV DVVXQWRV
GLVFXWLGRVHGHVWDFDQGRDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$QWHVGDLQVWDODomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHVVDVXSHUYLVmRHUDUHDOL]DGDGLUHWDPHQWHSHOD'LUHWRULD
FRPRDX[tOLRGDÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
G
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

2V DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD TXDQGR GD UHDSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHDSUHVHQWDUDPXPDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDHUHVSHFWLYDUHFRPHQGDomRVREUHRVFRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHODWyULRGHUHFRPHQGDo}HVHPLWLGRHPGHMXOKRGHVHP
R FRPHQWiULR GD DGPLQLVWUDomR SDUD HVWH DVVXQWR H HP  GH MXOKR GH  FRQWHPSODQGR R
FRPHQWiULR GD DGPLQLVWUDomR VREUH R DVVXQWR HP FRQIRUPLGDGH FRP R LQFLVR ,, GR DUWLJR  GD
,QVWUXomRGD&90QGHGHPDLRGHFRQIRUPHWUDQVFULWDDEDL[R

'HILFLrQFLD6LJQLILFDWLYD
5HFRPHQGDomRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
Transferências de ações entre acionistas
envolvendo um não-acionista
'XUDQWH D QRVVD DYDOLDomR GD HVVrQFLD GD
WUDQVDomR GH UHFRPSUD H WUDQVIHUrQFLD GH
Do}HV HQWUH DFLRQLVWDV FRQVWDWDPRV TXH XP
GRV H[HFXWLYRV TXH UHFHEHX Do}HV QmR HUD
DFLRQLVWD QD GDWD GD UHIHULGD WUDQVDomR H
SRUWDQWR HVWDULD VXMHLWR DRV UHTXHULPHQWRV GD
1%&7*±3DJDPHQWREDVHDGRHPDo}HV
FXMR HIHLWR HVWLPDGR GR DMXVWH QmR p PDWHULDO
LQGLYLGXDOPHQWHRXFRPELQDGR(PERUDRDMXVWH
HVWLPDGR QmR VHMD PDWHULDO FRPR VH WUDWD GH
XP DVVXQWR FRQWiELO FRPSOH[R HVWD IDOKD QRV
FRQWUROHV LQWHUQRV UHYHOD D H[LVWrQFLD GH XPD
GHILFLrQFLD VLJQLILFDWLYD QR SURFHVVR GH
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

5HFRPHQGDPRVTXHD&RPSDQKLDGHILQDXPD
URWLQD GH DYDOLDomR GH WUDQVDo}HV FRQWiEHLV
FRPSOH[DVHIRUPDOL]HXPDPDWUL]GHFRQWUROH
SDUD HQGHUHoDU WDLV DVVXQWRV FRQVLGHUDQGR R
GHVHQKR LPSOHPHQWDomR H PDQXWHQomR GH
FRQWUROHVGHDWLYLGDGHVTXHVHMDPSHUIRUPDGRV
SDUD SUHYHQLU HRX GHWHFWDU HYHQWXDLV
GLVWRUo}HV PDWHULDLV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR

'HILFLrQFLDV GH FRQWUROHV VREUH WUDQVDo}HV
FRQWiEHLV FRPSOH[DV QmR UHPHGLDGDV
WHPSHVWLYDPHQWH SRGHP VH WRUQDU UHOHYDQWHV
DR ORQJR GR H[HUFtFLR H HYHQWXDOPHQWH QmR
SUHYHQLUHRXGHWHFWDUGLVWRUo}HVPDWHULDLVQDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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H
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

$DGPLQLVWUDomRWRPRXFLrQFLDHFRQFRUGDFRPRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
VREUH DV GHILFLrQFLDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV LGHQWLILFDGDV GXUDQWH R SURFHVVR GH DXGLWRULD GD
&RPSDQKLDUHODFLRQDGRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHGHVWDFDQGR
TXHRVSRQWRVUHSRUWDGRVVHUmRDERUGDGRVFRPPHOKRULDVDVHUHPLPSOHPHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD
DRORQJRGRDQRGHHTXHFRQWLQXDUiDGRWDQGRPHGLGDVSDUDRFRQVWDQWHDSULPRUDPHQWRGRV
FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHVHJXHDEDL[RDUHVSRVWDHVSHFtILFDGD&RPSDQKLDVREUHDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYD
GHVFULWDQRLWHP G DFLPD

'HILFLrQFLDVLJQLILFDWLYD
&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHV
Transferências de ações entre acionistas
envolvendo um não-acionista


$&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHDDWpRILQDOGR
H[HUFtFLRVRFLDOGHGHILQLUXPDURWLQDGH
DYDOLDomRGHWUDQVDo}HVFRQWiEHLVFRPSOH[DV
FRP XPD PDWUL] GH FRQWUROH IRUPDOL]DGD SDUD
HQGHUHoDU WDLV DVVXQWRV FRQVLGHUDQGR R
GHVHQKR LPSOHPHQWDomR H PDQXWHQomR GH
FRQWUROHVGHDWLYLGDGHVTXHVHMDPSHUIRUPDGRV
FRQIRUPH UHFRPHQGDGR SHORV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV 2 'LUHWRU )LQDQFHLUR GD
&RPSDQKLD VHUi R UHVSRQViYHO SHOR
DFRPSDQKDPHQWR H LPSOHPHQWDomR GHVWD
URWLQD GH DYDOLDomR GH WUDQVDo}HV FRQWiEHLV
FRPSOH[DV
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD GHVWDFD TXH D
WUDQVDomR GH UHFRPSUD H WUDQVIHUrQFLD GH
Do}HVRFRUUHXSRQWXDOPHQWHQD&RPSDQKLDHD
&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHDQmRPDLVUHDOL]DU
HVVHWLSRGHRSHUDomR
9DOH PHQFLRQDU DLQGD TXH D &RPSDQKLD
DSURYRXHPGHPDLRGHXP3ODQRGH
$o}HV5HVWULWDVHTXDOTXHUIXWXUDRSHUDomRTXH
HVWDULDVXMHLWDDRVUHTXHULPHQWRVGD³1%&7*
 ± 3DJDPHQWR EDVHDGR HP Do}HV´ D VHU
UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD MXQWR DRV VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVVHMDPHVWHVDFLRQLVWDVRXQmR
VHUmR UHDOL]DGDV QR kPELWR GHVWH SODQR RX GH
RXWUR SODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R D VHU
IRUPDOPHQWHDSURYDGRQRVWHUPRVGDOHJLVODomR
YLJHQWH
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3URJUDPDGHLQWHJULGDGH

D
UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD

$&RPSDQKLDSRVVXLXPVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDPRQLWRUDUVHXVSURFHVVRVRSHUDFLRQDLV
HILQDQFHLURVLQFOXVLYHDTXHOHVUHODFLRQDGRVjJHVWmRGHULVFRVHGHFRQIRUPLGDGH compliance 
TXHD&RPSDQKLDHQWHQGHDGHTXDGRDRVHXSRUWHDRVULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHVXDV
LQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR

7DO VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HVWi HP FRQVWDQWH DSHUIHLoRDPHQWR H p FRPSRVWR SRU GLYHUVRV
SULQFtSLRV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV HIHWLYDPHQWH LPSOHPHQWDGDV HQWUH DV TXDLV GHVWDFDPVH
DTXHODV GHVFULWDV QR &yGLJR GH &RQGXWD GD &RPSDQKLD TXH IRL UHFHQWHPHQWH DWXDOL]DGR H
UHIRUPXODGRFRQIRUPHGHWDOKDGDVDVHJXLU

L
RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR
DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRVVmR
UHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

$ &RPSDQKLD WHP FRPR SULQFtSLRV IRPHQWDU D WUDQVSDUrQFLD GH VXDV DWLYLGDGHV SURWHJHU VHX
SDWULP{QLRItVLFRHLQWHOHFWXDOHPDQWHUERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD

%XVFDQGRGHVHQYROYHUHDSURIXQGDUWDLVSULQFtSLRVHPGHPDLRGHD&RPSDQKLDUHIRUPXORX
HDWXDOL]RXVHXFyGLJRGHpWLFDTXDQGRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXR&yGLJRGH&RQGXWD
DWXDOTXHHVWDEHOHFHFRPRFRQGXWDVLQDFHLWiYHLVDSURPHVVDRIHUWDUHFHELPHQWRRXDXWRUL]DomR
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDGHVXERUQRFRPRREMHWLYRGHREWHURXSURYHUYDQWDJHP
LQGHYLGD HP TXDOTXHU VLWXDomR $GLFLRQDOPHQWH R &yGLJR GH &RQGXWD SURtEH H[SUHVVDPHQWH D
UHDOL]DomRGHSDJDPHQWRVLQGHYLGRVHPWRGDHTXDOTXHUWUDQVDomRGHQHJyFLRVHPTXDOTXHUSDtV
DDJHQWHVGHJRYHUQRHDRVHWRUSULYDGRLQFOXLQGRWD[DVGHIDFLOLWDomR

$&RPSDQKLDUHVSHLWDRGLUHLWRGHVHXVFRODERUDGRUHVGHSDUWLFLSDUHPGRSURFHVVRSROtWLFRSRUpPR
&yGLJRGH&RQGXWDYHGDDUHDOL]DomRHPQRPHGD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUFRQWULEXLomRSROtWLFDHP
YDORUEHQVRXVHUYLoRV'HVVDPDQHLUDQHQKXPFRODERUDGRUGHYHSURPHWHURIHUHFHURXFRQWULEXLUFRP
IXQGRVFRUSRUDWLYRVRXTXDLVTXHURXWURVDWLYRVHPSUHVDULDLVSDUDILQVSROtWLFRVVHPSUpYLDDSURYDomR
IRUPDOSRUHVFULWRSHODÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD

(QWUHRVPHFDQLVPRVH[LVWHQWHVSDUDJDUDQWLUDDSOLFDomRHHIHWLYLGDGHGR&yGLJRGH&RQGXWDD
&RPSDQKLD PDQWpP UHJLVWURV FRPHUFLDLV FRQWDV OLYURV H FRQWUDWRV SDUD VH FHUWLILFDU TXH UHIOLWDP
FRUUHWDPHQWHDQDWXUH]DGDVWUDQVDo}HVHGRVSDJDPHQWRV

$GLFLRQDOPHQWHGHDFRUGRFRPR&yGLJRGH&RQGXWDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGHYHUmRILUPDUXP
7HUPRGH5HVSRQVDELOLGDGHH&RPSURPLVVRGH$GHVmRFRPSURPHWHQGRVHD]HODUSHODDSOLFDomR
GH WRGRV RV GLVSRVLWLYRV GHVFULWRV QR &yGLJR GH &RQGXWD EHP FRPR SDUWLFLSDU GH WUHLQDPHQWRV
SHULyGLFRVDUHVSHLWRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVDVHUHPREVHUYDGDVSRUWRGRV

2VULVFRVGD&RPSDQKLDVmRUHDYDOLDGRVHVXDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV
FRQVWDQWHPHQWH VHP XPD SHULRGLFLGDGH IRUPDO SUHYLDPHQWH HVWDEHOHFLGD GH PRGR TXH D
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRGH LPSOHPHQWDU PXGDQoDV H DSHUIHLoRDPHQWRV VHPSUH TXH
HQWHQGHUFRQYHQLHQWH

3RUILPMXQWRFRPDUHIRUPXODomRGR&yGLJRGH&RQGXWDD&RPSDQKLDDSHUIHLoRRXWDPEpPVHX
FDQDOGHGHQ~QFLDVFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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LL
DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDP
HRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV

$ÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVVHUHSRUWDDR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR
H p UHVSRQViYHO SHOR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H
SURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHHVWDEHOHFLGRVSHOR&yGLJRGH&RQGXWD

$LQGDDVLQYHVWLJDo}HVDUHVSHLWRGHGHQ~QFLDVDSUHVHQWDGDVHGHSRWHQFLDLVLUUHJXODULGDGHVRX
YLRODo}HV DR &yGLJR GH &RQGXWD VHUmR UHDOL]DGDV VRE D OLGHUDQoD GD ÈUHD GH Compliance H GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

'H DFRUGR FRP DV SROtWLFDV H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV GD &RPSDQKLD D FULDomR GD ÈUHD GH
Compliance H GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV QmR QHFHVVLWRX GH XPD DSURYDomR IRUPDO RX
LPSOHPHQWDomRGHPHFDQLVPRVSUySULRVGHJDUDQWLDGHLQGHSHQGrQFLD

,PSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHDÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVSRVVXL L DWULEXLo}HV
DSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL HVWUXWXUDHRUoDPHQWRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKR
GH VXDV IXQo}HV FRQIRUPH DYDOLDomR UHDOL]DGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H LY 
UHVSRQVDELOLGDGHSDUDDIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVHXVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHVmRHILFLHQWHV
HDGHTXDGRVDRVHXSRUWHDRVULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHVXDVLQWHUDo}HVFRPHQWHV
S~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR

LLL
VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGR

$&RPSDQKLDSRVVXLXP&yGLJRGH&RQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPGHPDLRGHHDOWHUDGRHPGHPDLRGHFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHP D L 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3UHYLDPHQWHDR&yGLJRGH&RQGXWDDWXDOD&RPSDQKLDSRVVXtDXPFyGLJRGHpWLFDTXHHVWDEHOHFLD
SULQFtSLRVJHUDLVGHpWLFDHWLQKDSRUREMHWLYRRULHQWDURFRPSRUWDPHQWRGHVHXVFRODERUDGRUHVGH
IRUPDDPLQLPL]DURVSULQFtSLRVpWLFRVTXHYmRFRQWUDRVYDORUHVGD&RPSDQKLD2FyGLJRGHpWLFD
GD &RPSDQKLD IRL UHIRUPXODGR HP  GH PDLR GH  H SDVVRX D HQGHUHoDU DV PDWpULDV DTXL
GHVFULWDV

•
VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR IRUQHFHGRUHV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV

2&yGLJRGH&RQGXWDGHYHVHUREVHUYDGRHPTXDOTXHUORFDOHVLWXDomRSRUWRGRVRVHPSUHJDGRV
DGPLQLVWUDGRUHVHRXWURVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVQRUHODFLRQDPHQWR
FRPVHXVGLIHUHQWHVS~EOLFRVHSDUWHVLQWHUHVVDGDV

•
VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDHjV
GHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

2&yGLJRGH&RQGXWDHVWDEHOHFHTXHD&RPSDQKLDGHYHSURSLFLDUWUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVDWRGRV
RV VHXV FRODERUDGRUHV SRU PHLRV ItVLFRV RX YLUWXDLV D UHVSHLWR GDV SULQFLSDLV SUiWLFDV D VHUHP
REVHUYDGDVSRUWRGRVHDQHFHVVLGDGHGHFXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR&yGLJRGH&RQGXWD

1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQmRKRXYHWUHLQDPHQWRVUHODFLRQDGRVDR&yGLJRGH&RQGXWDGHVWLQDGRV
DWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDHPIXQomRGDSDQGHPLDGH&29,'&RQWXGRIRUDP
-85B63Y
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UHDOL]DGRVWUHLQDPHQWRVHPJUXSRVSDUDWRGRVRVPHPEURVTXHIRUDPDGPLWLGRVQR~OWLPRH[HUFtFLR
VRFLDOHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH

$&RPSDQKLDSUHWHQGHUHDOL]DUDRPHQRVXPWUHLQDPHQWRSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHVQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHTXHRFRUUHUiORJRDSyVDFRQFOXVmRGHVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO1mRKiHQWUHWDQWR
XPDSHULRGLFLGDGHIRUPDOSDUDDLPSOHPHQWDomRGHWDLVWUHLQDPHQWRVGHPRGRTXHVXDRSRUWXQD
DSOLFDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDSHODÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

•
DVVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDRFyGLJRRXDRXWUDVQRUPDVUHODWLYDV
DRDVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmRSUHYLVWDV

4XDLVTXHU YLRODo}HV DR &yGLJR GH &RQGXWD DV SROtWLFDV HRX D OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOSRUSDUWHGHTXDOTXHUGRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHUmRHQVHMDUGHDFRUGRFRP
DJUDYLGDGHGRDWRSUDWLFDGRHDSyVJDUDQWLGRRUHVSHLWRDRVSULQFtSLRVGRFRQWUDGLWyULRHGDDPSOD
GHIHVD L DGYHUWrQFLDRUDOHSRUHVFULWR LL DSOLFDomRGHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVHRXDIDVWDPHQWR
WHPSRUiULRGRVLQGLYtGXRVHQYROYLGRVQDRFRUUrQFLD LLL LPSRVLomRGHDWLYLGDGHVGHDSULPRUDPHQWR
RX LY GHPLVVmRSRUMXVWDFDXVD(YHQWXDLVYLRODo}HVSRUIRUQHFHGRUHVRXWHUFHLURVSRGHUmRUHVXOWDU
HPDGYHUWrQFLDRXUHVFLVmRGRFRQWUDWRVHPSUHTXHDSOLFiYHO

7DLVVDQo}HVHQFRQWUDPVHSUHYLVWDVQRLWHPGR&yGLJRGH&RQGXWD

•
yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRFyGLJR
GHFRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

2&yGLJRGH&RQGXWDIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGH
PDLRGHHDOWHUDGRHPGHPDLRGHHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRZHEVLWHGD&RPSDQKLD
ULPXOWLODVHUFRPEU

E
VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

$ &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D XP FDQDO SDUD R HQYLR GH GHQ~QFLDV HP FDVR GH VLWXDo}HV RX
FRPSRUWDPHQWRV TXH UHSUHVHQWHP FRQIOLWR RX SRWHQFLDO FRQIOLWR FRP R &yGLJR GH &RQGXWD DV
SROtWLFDV HRX D OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO $Wp UHFHQWHPHQWH D &RPSDQKLD QmR
PDQWLQKDUHJLVWURVGDVGHQ~QFLDVUHFHELGDVGHPRGRTXHQmRFRQVHJXHSUHFLVDUDTXDQWLGDGHGH
YH]HVHPTXHRFDQDOIRLXWLOL]DGRDWpDSUHVHQWHGDWD

•
VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

2 FDQDO GH GHQ~QFLDV p LQWHUQR H R &yGLJR GH &RQGXWD HVWDEHOHFH TXH HYHQWXDLV LQYHVWLJDo}HV
GHYHP VHU UHDOL]DGDV SRU XPD HTXLSH LQGHSHQGHQWH H KDELOLWDGD VRE D OLGHUDQoD GD ÈUHD GH
Compliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVHPSUHTXHSRVVtYHOHQHFHVViULRFRPRDSRLRGH
DJHQWHVH[WHUQRV

•
VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH UHFHEH
GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV

2DFHVVRDRFDQDOGHGHQ~QFLDVpJUDWXLWRHSRGHVHUXWLOL]DGRWDQWRSHORVFRODERUDGRUHVTXDQWR
SHORVIRUQHFHGRUHVSDUFHLURVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRUHSUHVHQWDQWHVFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLDH
S~EOLFRHPJHUDOSHORVVHJXLQWHVPHLRV L LQWUDQHWKWWSVLQWUDQHWPXOWLODVHUFRPEU DFHVVDUDDED
³denúncia´ 
LL 
HPDLO
GHQXQFLD#PXOWLODVHUFRPEU
H
LLL 
ZHEVLWH
KWWSVVXSRUWHPXOWLODVHUFRPEUGHQXQFLD

•
VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIp
2&yGLJRGH&RQGXWDHVWDEHOHFHTXHD&RPSDQKLDGHYHDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHHLQGHSHQGrQFLD
GRFDQDOGHGHQ~QFLDVJDUDQWLQGRDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHHQYLRGHG~YLGDVVXJHVW}HVRXHYHQWXDLV
GHQ~QFLDVGHIRUPDDQ{QLPD'HIRUPDDJDUDQWLURDQRQLPDWRHDFRQILGHQFLDOLGDGHDVGHQ~QFLDVVmR
GLULJLGDVGLUHWDPHQWHjÈUHDGH&RPSOLDQFHH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
-85B63Y
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•
yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

(YHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVDUHVSHLWRGHGHQ~QFLDVDSUHVHQWDGDVHGHSRWHQFLDLVLUUHJXODULGDGHVRX
YLRODo}HVDR&yGLJRGH&RQGXWDGHYHUmRVHUUHDOL]DGDVSRUXPDHTXLSHLQGHSHQGHQWHHKDELOLWDGD
VREDOLGHUDQoDGDÈUHDGHCompliance HGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVHPSUHTXHSRVVtYHOH
QHFHVViULRFRPRDSRLRGHDJHQWHVH[WHUQRV

F
VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDV
LUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

2FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDWHPVLGRIXQGDPHQWDOPHQWHRUJkQLFRHFRPH[FHomRGDDTXLVLomRGD
*LJDHGD3URLQR[GHVFULWDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RX
RXWUDVDTXLVLo}HVGHVRFLHGDGHVQHPSDUWLFLSRXGHIXV}HVRXUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVQRV~OWLPRV
FLQFRDQRV

'XUDQWH R SURFHGLPHQWR SDUD DTXLVLomR GD *LJD H GD 3URLQR[ D &RPSDQKLD EXVFRX LGHQWLILFDU
HYHQWXDLVIUDXGHVRXDWRVLOtFLWRVSRUPHLRGDUHDOL]DomRGHGLOLJrQFLDOHJDOHFRQWiELO3DUDWDQWRD
&RPSDQKLDFRQWRXFRPDDVVHVVRULDGHDXGLWRUHVFRQWiEHLVHGHDGYRJDGRVHVSHFLDOL]DGRVHWRGRV
RVSURFHGLPHQWRVIRUDPDFRPSDQKDGRVSHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRSURFHGLPHQWRDGRWDGRIRLVDWLVIDWyULRSDUDDDTXLVLomRGD*LJDHGD
3URLQR[PDVSUHWHQGHUHDYDOLDUDQHFHVVLGDGHRXFRQYHQLrQFLDGHLQYHVWLJDo}HVPDLVSURIXQGDV
GHSHQGHQGR GR SRUWH H GDV FDUDFWHUtVWLFDV GH FDGD HPSUHVDDOYR H SUHWHQGH VHJXLU SURFHVVRV
VLPLODUHVFDVRVXUMDPHYHQWXDLVRSRUWXQLGDGHVGHIXV}HVHDTXLVLo}HVQRIXWXUR

G
FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
DSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

&RQIRUPH GHWDOKDGR QD SUHVHQWH 6HomR  SRVVXtPRV UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV
YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD TXH D &RPSDQKLD HQWHQGH DGHTXDGDV DR VHX SRUWH DRV ULVFRV
FRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHVXDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV

(PUHODomRDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVULVFRVLGHQWLILFDGRV
SHOD&RPSDQKLD

(P  GH PDLR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DOWHURX D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRVFRQIRUPHGHWDOKDGDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$GLFLRQDOPHQWHWDPEpP
HPGHPDLRGHR&yGLJRGH&RQGXWDIRLUHIRUPXODGRHDWXDOL]DGRFRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1mRKiDWXDOPHQWHH[SHFWDWLYDVFRPUHODomRjUHGXomRRXDRDXPHQWRUHOHYDQWHQDH[SRVLomRDRV
SULQFLSDLVULVFRVGHVFULWRVQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV


Gerenciamento de riscos relativos à segurança da informação

1R LQWXLWR GH PLWLJDU R ULVFR GH LQYDV}HV H DWDTXHV FLEHUQpWLFRV GHVGH DEULO GH  D
&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPDHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPVHJXUDQoDGDLQIRUPDomR 3URWHXV FRP
REMHWLYRGHH[HFXWDUpentests WHVWHVGHLQYDVmR HDQiOLVHGHYXOQHUDELOLGDGHVSDUDLGHQWLILFDU
HWUDWDUVLWXDo}HVTXHSRVVLELOLWHPDWDTXHVDWUDYpVGHhackersDRVVLVWHPDVGD&RPSDQKLD

$OpPGLVVRDHPSUHVDFRQWUDWDGDSHOD&RPSDQKLDGHVHQYROYHbaseline SDGURQL]DomRGH
FRQILJXUDomRSDUDDXPHQWDURVQtYHLVGHVHJXUDQoDWDQWRGHHTXLSDPHQWRVGHXVXiULRV
ILQDLVWDLVFRPRQRWHERRN¶VHGHVNWRS¶VFRPRVHUYLGRUHVGD&RPSDQKLD 

'HVWDPDQHLUDUHFHEHPRVXPDDQiOLVHPHQVDOFRPDSRQWDPHQWRVHPUHODWyULRVGRQtYHO
GHULVFRVHQHFHVVLGDGHVGHDMXVWHVGDVFRQILJXUDo}HVDWUDYpVGHSURFHVVRVFRQVWDQWHV
GHscans PDSHDPHQWRGHDWLYRVFUHGHQFLDGRVQDUHGHGD&RPSDQKLDHDQDOLVHGHDFRUGR
FRPDVSROtWLFDVGHVHJXUDQoDSUHYLDPHQWHFRQILJXUDGDVGDVYXOQHUDELOLGDGHVH[LVWHQWHV 
$SDUWLUGHVWHVUHODWyULRVD&RPSDQKLDWHPXPDYLVmRPDLVFODUDGHTXDLVVmRDVIUDTXH]DV
HPVHXDPELHQWHTXDLVRVQtYHLVGHLPSDFWRGHFDGDYXOQHUDELOLGDGHQRVLVWHPDHTXDLV
DVSULRULGDGHVQRSURFHVVRGHUHPHGLDomR

$FRQWUDWDomRGD3URWHXVVHGHXSHODVXDDERUGDJHPGHYLVmRFRQWLQXDGDHIRFDGDHP
UHVXOWDGRV(ODXWLOL]DPHWRGRORJLDSUySULDGHQRPLQDGD*66 Global Security Services 2
*66pFRPSRVWRSRUVHUYLoRVEHPGHILQLGRVSDUDUHPHGLDomRHPDQXWHQomRGHXPQtYHO
HIHWLYRGHVHJXUDQoDQDLQIUDHVWUXWXUDGH7,'HDFRUGRFRPDLOXVWUDomRDEDL[R

$WUDYpVGHVWDPHWRGRORJLDD&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUFDSD]GHPLWLJDURVULVFRVGHULVFR
GHLQYDV}HVHPVHXVVLVWHPDVHDWDTXHVFLEHUQpWLFRV
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

21/11/1988

Forma de Constituição do Emissor

Constituição sob a forma de sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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6.3 - Breve Histórico

%UHYHKLVWyULFR


$ &RPSDQKLD IRL IXQGDGD HP  SHOR 6U ,VUDHO 2VWURZLHFNL SDL GR 6U $OH[DQGUH 2VWURZLHFNL
DWXDO'LUHWRU3UHVLGHQWHHXPGRVDWXDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD$WpDWXDYD
H[FOXVLYDPHQWHQRVHWRUGHVHUYLoRVGHUHFLFODJHPGHFDUWXFKRVGHLPSUHVVRUDVTXDQGRSDVVRXD
FRPHUFLDOL]DUDFHVVyULRVGHFRPSXWDomRWDLVFRPRPRXVHVLPSUHVVRUDVHSHULIpULFRV1RVGRLVDQRV
VHJXLQWHV RXWURV DSDUHOKRV HOHWU{QLFRV IRUDP VRPDGRV DR SRUWIyOLR GH SURGXWRV GD &RPSDQKLD
FRPRDSDUHOKRVGHVRPDFHVVyULRVSDUDQRWHERRNUHSURGXWRUHVGH03H03HFkPHUDGLJLWDO
2DQRGHIRLPDUFDGRSHODLQDXJXUDomRGRFRPSOH[RLQGXVWULDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGRQD
FLGDGHGH([WUHPD0*QDRFDVLmRVXD~QLFDSODQWDLQGXVWULDO$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRP
WUrVSODQWDVLQGXVWULDLVVHQGRGXDVGHODVORFDOL]DGDVQHVWHFRPSOH[R
$PDLRUSDUWHGRVSURGXWRVGHSURGXomRSUySULDGD&RPSDQKLDSDVVDPSHODXQLGDGHLQGXVWULDOGH
([WUHPD0*HHOHpQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGRSHODVXDFDSDFLGDGHGHSURGXomRHWDPEpPSHOD
IDEULFDomRGHFKLSVGHPHPyULD
,PSXOVLRQDGD SHOD FDSDFLGDGH GH SURGXomR H DUPD]HQDJHP GR FRPSOH[R GH ([WUHPD0* D
&RPSDQKLDS{GHH[SDQGLUVHXSRUWIyOLRHDRORQJRGRWHPSRIRLLQWHJUDQGRQRYRVSURGXWRVFRPR
WHOHIRQHV FHOXODUHV WDEOHWV WHOHYLVRUHV H WHODV HOHWURSRUWiWHLV EULQTXHGRV HTXLSDPHQWRV GH
VHJXUDQoDHQWUHRXWURV
(P  D &RPSDQKLD FRQVWLWXLX XPD VXEVLGLiULD GHQRPLQDGD ³0XOWLODVHU ,QG~VWULD GH
(TXLSDPHQWRV GH ,QIRUPiWLFD (OHWU{QLFRV H 2SWLFRV /WGD´ WDPEpP ORFDOL]DGD QR FRPSOH[R GH
([WUHPD0* H LQLFLRX D IDEULFDomR GH FKLSV GH PHPyULD (VWD RSHUDomR HPSUHJD WHFQRORJLD GH
SRQWD FRP SRXTXtVVLPRV IDEULFDQWHV QR SDtV H D SDUWLU GHOD FUHGHQFLRX D &RPSDQKLD FRPR
³)DEULFDQWH GH (TXLSDPHQWR 2ULJLQDO´ 2(0 ± Original, Equipment Manufacturer  $ UHIHULGD
VXEVLGLiULDpFRQKHFLGDSRUVHXQRPHIDQWDVLD³%UDVLO&RPSRQHQWHV´
(PD&RPSDQKLDDGTXLULXD³*LJD,QG~VWULDH&RPpUFLRGH3URGXWRVGH6HJXUDQoD(OHWU{QLFD
6$´TXHSDVVRXDVHUVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&RPSDQKLDHTXHpVHGLDGDHP0DQDXV$0&RP
HVVDDTXLVLomRD&RPSDQKLDSDVVRXWDPEpPDDWXDUQRVHJPHQWRGHHTXLSDPHQWRVGHVHJXUDQoD
IDEULFDQGRHFRPHUFLDOL]DQGRSURGXWRVFRPRFkPHUDVGHVHJXUDQoDHTXLSDPHQWRVSDUDFRQWUROHGH
DFHVVRHLQWHUIRQLDVHQVRUHVGHPRYLPHQWRHJUDYDGRUHVGHLPDJHQVHQWUHRXWURV
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1RDQRGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXDDTXLVLomRGD3URLQR[%UDVLO/WGDVHGLDGDQDFLGDGHGH
,WDMDt6&(VVDDTXLVLomRIRLPRWLYDGDSDUDLQFUHPHQWDUDHILFLrQFLDORJtVWLFDHGDVRSHUDo}HVGH
FRPpUFLRH[WHULRUQmRDGLFLRQDQGRQRYRVSURGXWRVDRSRUWIyOLR
'HVGHYLVDQGRXPSRVLFLRQDPHQWRPHUFDGROyJLFRPDLVDPSORD&RPSDQKLDODQoRXGLYHUVDV
PDUFDVSDUDVXVWHQWDUVHXFUHVFLPHQWRQRVGLIHUHQWHVVHJPHQWRVHPTXHSDVVRXDDWXDU&RPD
ILQDOLGDGH GH FDSWXUDU QRYRV PHUFDGRV RX LQFUHPHQWDU D SDUWLFLSDomR QRV PHUFDGRV HP TXH D
&RPSDQKLDMiDWXDFRPDPDUFDTXHOHYDVHXQRPHD&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWHPDUFDV
SUySULDVHIDEULFDHRXFRPHUFLDOL]DRXWUDVPDUFDVJOREDLVQRVVHJXLQWHVVHJPHQWRV
Marcas Próprias
•

0XOWLODVHU SURGXWRVGHLQIRUPiWLFDHOHWU{QLFRVHHOHWURSRUWiWHLV 

•

.HHS SDSHODULD 

•

3RZHU7HN QREUHDNV 

•

:DUULRU HTXLSDPHQWRVSDUDMRJRVHOHWU{QLFRV 

•

6PDUWRJR DFHVVyULRVSDUDVPDUWSKRQHV 

•

6ZLVVSDFN EROVDVHPRFKLODV 

•

8OWUD FHOXODUHVWDEOHWVHQRWHERRNV 

•

3XOVH HTXLSDPHQWRVGHiXGLR 

•

*LJD VHJXUDQoDHOHWU{QLFD 

•

(VVHQ]D HOHWURSRUWiWHLVSDUDEHOH]D 

•

8S+RPH XWHQVtOLRVGRPpVWLFRV 

•

/LY FDVDFRQHFWDGD±,R7 

•

0RWRUFDUH OLQKDDXWRPRWLYD 

•

$WULR HTXLSDPHQWRVHVSRUWLYRV 

•

0XOWLNLGV%DE\ SXHULFXOWXUD 

•

0XOWLNLGV EULQTXHGRV 

•

/LWHW DFHVVyULRVLQIDQWLV±OLQKDSUHPLXP 

•

0LPR SHWV 

•

:HHJR DFHVVyULRVLQIDQWLV±OLQKDGHHQWUDGD H

•

:HOOQHVV HTXLSDPHQWRVGHJLQiVWLFD 

Marcas Globais
•

)LVFKHU3ULFH EULQTXHGRVHSXHULFXOWXUD 

•

0LFURVRIW DFHVVyULRVGHLQIRUPiWLFD 

•

1RNLD VPDUWSKRQHV 

•

=7( UHGHVGHWHOHFRPXQLFDo}HV 

•

5DSRR DFHVVyULRVGHLQIRUPiWLFD 

•

7RPPHH7LSSHH SXHULFXOWXUD 

•

0LFKHOLQ IHUUDPHQWDV 

•

6RQ\ iXGLR H

•

7RVKLED WHOHYLVRUHV 
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDO
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH MXOJDPRV UHOHYDQWH HP UHODomR DR LWHP  TXH QmR WHQKDP VLGR
GLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV

9LVmR*HUDO

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD VHU XPD GDV PDLV GLYHUVLILFDGDV FRPSDQKLDV GH EHQV GH FRQVXPR GR
%UDVLOGHYLGRDDPSOLWXGHGHVHXSRUWIyOLRFRPPDLVGHSURGXWRVGLIHUHQWHV 6.8V HDPSOD
FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLomR QDFLRQDO $WXDQGR QR GHVHQYROYLPHQWR IDEULFDomR GLVWULEXLomR
YHQGD H SyVYHQGD GH GLYHUVRV SURGXWRV HP GLIHUHQWHV iUHDV FRPR tablets smartphones
notebooks pen drives FKLSV GH PHPyULD DFHVVyULRV GH LQIRUPiWLFD HOHWURSRUWiWHLV FDVD
FRQHFWDGD Internet of Things – ,R7  XWHQVtOLRV GRPpVWLFRV IHUUDPHQWDV DFHVVyULRV H
HTXLSDPHQWRV HVSRUWLYRV LQVWUXPHQWRV GH VD~GH UHGHV GH WHOHFRPXQLFDo}HV DFHVVyULRV H
SURGXWRV DXWRPRWLYRV iXGLR H YtGHR VHJXUDQoD HOHWU{QLFD EULQTXHGRV SDSHODULD SHWV H
SXHULFXOWXUD

(PD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVHHQWUHRVDQRVGH
DXPFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWRGHFRPSURYDQGRVXDFRQFUHWDFDSDFLGDGH
GHH[SDQVmR2(%,7'$WRWDOL]RX5PLOK}HVFRPXPDPDUJHPGHHROXFUROtTXLGR
DWLQJLX5PLOK}HVFRPXPDPDUJHPGH2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWHP
DOWRUHWRUQRVREUHRFDSLWDOLQYHVWLGR 52,& TXHDWLQJLXHP

(PGHPDUoRGHRSRUWIyOLRGHSURGXWRVHUDFRPSRVWRSRUPDLVGHPLOstock keeping
units 6.8V  RIHUHFLGRV VRE  PDUFDV SUySULDV H  PDUFDV OLFHQFLDGDV GLVWULEXtGDV SDUD
DSUR[LPDGDPHQWH  PLO FOLHQWHVYDUHMLVWDV HP WRGR R 3DtV $WXDOPHQWH RV SURGXWRV VmR
YHQGLGRV HP PDLV GH  PLO SRQWRV GH YHQGD ItVLFRV GH SURSULHGDGH GH WHUFHLURV HP 
PDUNHWSODFHV H HP  ORMDV YLUWXDLV GD&RPSDQKLD e-commerce  DOpP GRV GHPDLVSRQWRV GH
YHQGDTXHDGTXLUHPRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDGRVFOLHQWHVYDUHMLVWDVGLVWULEXLGRUHV(P
D&RPSDQKLDODQoRXDSUR[LPDGDPHQWHQRYRV6.8V DSUR[LPDGDPHQWHQRYRVSURGXWRV
SRUGLD~WLO TXHUHSUHVHQWDUDPPDLVGHGDUHFHLWDSDUDRH[HUFtFLRGHRTXHDSHQDV
IRLSRVVtYHOHPIXQomRGHVXDSODWDIRUPDRSHUDFLRQDOHVFDOiYHOHIOH[tYHO

/LQKDVGH1HJyFLRH3RUWIyOLRGH3URGXWRV

$&RPSDQKLDHVWiRUJDQL]DGDHPXQLGDGHVGHQHJyFLRFRPHVWUXWXUDVSUySULDVHVSHFLDOL]DGDV
HGHGLFDGDVQDViUHDVGHPDUNHWLQJHQJHQKDULDGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVdesignHVXSRUWH
jVYHQGDVTXHYLDELOL]DPDJHVWmRIRFDGDQDVGLYHUVDVOLQKDVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD

$OpP GD PDUFD 0XOWLODVHU SUHVHQWH QRV VHJPHQWRV GH WHFQRORJLD FHOXODUHV VPDUWSKRQHV
WHOHFRPXQLFDo}HV IHUUDPHQWDV H HOHWURHOHWU{QLFRV GHQWUH RXWURV VmR FRPHUFLDOL]DGDV DV
VHJXLQWHVPDUFDVSUySULDVTXHVHGLYLGHPHPJUDQGHVVHJPHQWRV Mobile DevicesOffice &
IT SuppliesHome Electric ProductsHKids & Sports 
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$GLFLRQDOPHQWH jV PDUFDV SUySULDV D &RPSDQKLD WDPEpP p SDUFHLUD GH  JUDQGHV PDUFDV
JOREDLVSDUDFRPHUFLDOL]DomRGHVHQYROYLPHQWRHRXSURGXomRGHSURGXWRVHVSHFtILFRVGHWDLV
SDUFHLURV FRQIRUPH LQGLFDGDV QR JUiILFR DEDL[R (VWDV SDUFHULDV SHUPLWHP TXH D &RPSDQKLD
DWXH HP H[WUDWRV VRFLDLV GD SRSXODomR PDLV HOHYDGRV jTXHOHV HP TXH Mi DWXD FRP VXDV 
PDUFDVSUySULDVHSRVLFLRQHVHHPQLFKRVHVSHFLDOL]DGRVWDLVFRPRSURYHGRUHVGHLQWHUQHWH
KRPH FHQWHUV FXMDV PDUFDV SDUFHLUDV Mi VmR DPSODPHQWH FRQVROLGDGDV $V SDUFHULDV VmR
FRQVWUXtGDVHPXPPRGHORGHEHQHItFLRP~WXRRQGHRVSDUFHLURVVHEHQHILFLDPGDHVWUXWXUD
FRPHUFLDO HRX LQGXVWULDO GD &RPSDQKLD H HVWD UHQWDELOL]D DV YHQGDV HRX SURGXomR GHVVHV
SURGXWRV
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$JDPDGHPDUFDVSUySULDVHDUHDOL]DomRGHSDUFHULDVFRPDVPDUFDVJOREDLVpPDLVXP
GLIHUHQFLDO GD &RPSDQKLD SRLV SHUPLWH RIHUHFHU DRV VHXV FOLHQWHV SURGXWRV GLYHUVLILFDGRV
DWHQGHQGRjVGLIHUHQWHVQHFHVVLGDGHVGRVPDLVGLYHUVRVJUXSRVGHFRQVXPLGRUHV$OpPGLVVR
DGLYHUVLILFDomRGRSRUWIyOLRpXPLPSRUWDQWHIDWRUGHPLWLJDomRGHULVFRVXPDYH]TXHSHUPHLD
GLYHUVDVOLQKDVGHSURGXWRVVHJPHQWRVGHPHUFDGRHWRGDVDVFODVVHVGHFRQVXPLGRUHV

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDVH2SHUDFLRQDLV6HOHFLRQDGDV

$ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX XP FUHVFLPHQWR QRV ~OWLPRV DQRV PHVPR GLDQWH GDV GLYHUVDV H
GHVDILDGRUDVFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVGRPpVWLFDVHJOREDLVRTXHVHGHXWDQWRHPIXQomR
GD FRQVROLGDomR GH VHXV SURGXWRV QR PHUFDGR H ULWPR DFHOHUDGR GH ODQoDPHQWR GH QRYRV
SURGXWRV EHP FRPR GR VHX PRGHOR GH QHJyFLRV TXH WHP FRPR FDUDFWHUtVWLFD XPD HVWUXWXUD
RUJDQL]DFLRQDO HILFLHQWH QD JHVWmR FRPHUFLDO H RSHUDFLRQDO TXH SRVVLELOLWD XPD DPSOD
SHUPHDELOLGDGHHPGLYHUVRVPHUFDGRVHVHJPHQWRVPLWLJDQGRRVULVFRVHSRWHQFLDOL]DQGRDV
RSRUWXQLGDGHV

$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXWD[DGHFUHVFLPHQWRFRPSRVWDPpGLDDQXDO &$*5 
HQWUHHGHDOFDQoDQGRRPRQWDQWHGH5PLOK}HVHP



)RQWH&RPSDQKLD

$UHQWDELOLGDGHFUHVFLPHQWRVyOLGROLGHUDQoDHPGLYHUVRVVHJPHQWRVGHDWXDomRTXDOLGDGHGRV
SURGXWRVH[FHOrQFLDQRSyVYHQGDIOH[LELOLGDGHRSHUDFLRQDOFDSLODULGDGHQDFLRQDOHDFRQVWDQWH
EXVFDSRUUiSLGDDGHVmRDQRYDVWHQGrQFLDV fast follower QRVGLYHUVRVPHUFDGRVGHEHQVGH
FRQVXPRHPTXHRSHUDFRORFDPD&RPSDQKLDHPSRVLomRSULYLOHJLDGDSDUDFRQWLQXDUFUHVFHQGR
HDWHQGHQGRVXDYDVWDUHGHGHFOLHQWHVHFRQVXPLGRUHVHPWRGRVRVVHJPHQWRV$WDEHODDEDL[R
GHPRQVWUDDGLVWULEXLomRGRIDWXUDPHQWRHRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
QRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
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(valores em R$ milhares, exceto os
percentuais)
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0DUJHP(%,7'$  
/XFUROtTXLGR
0DUJHP/tTXLGD  



'tYLGD/tTXLGD 
3DWULP{QLR/tTXLGR







0DUJHP%UXWDVLJQLILFD/XFUR%UXWRGLYLGLGRSRU5HFHLWD/tTXLGD
(%,7'$pGHILQLGRFRPRRUHVXOWDGROtTXLGRGRSHUtRGRDFUHVFLGRGRVWULEXWRVVREUHR
OXFURGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVHGDVGHSUHFLDo}HVDPRUWL]Do}HVHH[DXVW}HV
GHDFRUGRFRPDGHILQLomRGD,QVWUXomRGD&90QGHRXWXEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD
0DUJHP(%,7'$VLJQLILFD(%,7'$GLYLGLGRSRU5HFHLWD/tTXLGD
0DUJHP/tTXLGDVLJQLILFD/XFUR/tTXLGRGLYLGLGRSRU5HFHLWD/tTXLGD
'tYLGD/tTXLGDpGHILQLGDFRPRVDOGRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH PHQRVFDL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
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1RVVDV$WLYLGDGHV

,GHQWLILFDomR'HVHQYROYLPHQWRH/DQoDPHQWRGH3URGXWRV8PGRVSLODUHVGD&RPSDQKLD
pDFDSDFLGDGHHHILFLrQFLDSDUDLGHQWLILFDUGHVHQYROYHUODQoDUHFRPHUFLDOL]DUQRYRVSURGXWRV
1R H[HUFtFLR GH  PDLV GH  GD UHFHLWD EUXWD DGYHLR GH QRYRV 6.8V DGLFLRQDGRV DR
SRUWIyOLRQRDQR$&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDHTXLSHGHPDLVGHXPDFHQWHQDGHSURILVVLRQDLV
GHGLFDGRV DR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV R TXH YLDELOL]RX R ODQoDPHQWR GH PDLVGH
 SURGXWRV HQWUH  H  &RP H[FHOrQFLD SDUD LGHQWLILFDU SRWHQFLDLV SURGXWRV SDUD
LQFOXLUDRSRUWIyOLRRWLPHGHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDEXVFDSRUPHLRGD
DQiOLVH GDV IHLUDV LQWHUQDFLRQDLV GH WHFQRORJLD GDV GHPDQGDV GRV FOLHQWHV H GD
DQiOLVHLQWHOLJrQFLD GH PHUFDGR DV RSRUWXQLGDGHV GH QRYRV ODQoDPHQWRV H DV WHQGrQFLDV GH
PHUFDGR SDUD SRVWHULRUPHQWH VHOHFLRQDU RV SURGXWRV FRP PDLRU DGHUrQFLD j HVWUDWpJLD GD
&RPSDQKLDFRPDILQDOLGDGHGHDWHQGHURVREMHWLYRVFRPHUFLDLVHGHUHQWDELOLGDGH

2VSULQFLSDLVIDWRUHVDYDOLDGRVQDWRPDGDGHGHFLVmRVREUHDLQFRUSRUDomRGHQRYRVLWHQVVmR
D TXDOLGDGH D PDUJHP HVSHUDGD R FLFOR GH YLGD GR SURGXWR GLVSRQLELOLGDGH H SRWHQFLDO GH
YHQGDV&DGDSURGXWRpFULWHULRVDPHQWHVHOHFLRQDGRHWHVWDGRDQWHVGHVHULQFOXtGRQRSRUWIyOLR
GD&RPSDQKLD

3URGXomR,PSRUWDomR GH 3URGXWRV $OLDQGR D YLDELOLGDGH WHFQROyJLFD H ILQDQFHLUD DRV
SULQFLSDLVIDWRUHVHOHQFDGRVDFLPDD&RPSDQKLDSRVVXLDIOH[LELOLGDGHGHLPSRUWDURXSURGX]LU
RVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]D

(VWDIOH[LELOLGDGHGHYHVHjHVWUXWXUDItVLFDHRUJDQL]DFLRQDOTXHFRQWDFRPDSUR[LPDGDPHQWH
PLOIXQFLRQiULRVXPFRPSOH[RLQGXVWULDOGHPLOPORFDOL]DGRHP([WUHPD0*FRPOLQKDV
GHSURGXomRHRXWURGHPLOPðORFDOL]DGRHP0DQDXV$0FRPOLQKDVGHSURGXomRTXHVH
VRPDP j XPD GLYHUVLILFDGD EDVH GH PDLV GH  IRUQHFHGRUHV LQWHUQDFLRQDLV TXH VmR
FHUWLILFDGRV SHOD XQLGDGH ORFDOL]DGD HP 6KHQ]KHQ &KLQD  RQGH D HTXLSH GH  WpFQLFRV H
HQJHQKHLURVORFDLVGLVS}HPGHXPFRPSOH[RGHWHVWHVFRPPLOPHWURVTXDGUDGRV




-85B63Y

PÁGINA: 126 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1



7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas




)RQWH&RPSDQKLD

3RU VHU D ~QLFD HPSUHVD SULYDGD  QDFLRQDO D SURGX]LU FKLSV LQWHJUDGRV GH PHPyULD QR
%UDVLOD&RPSDQKLDGHVIUXWDGHLPSRUWDQWHYDQWDJHPFRPSHWLWLYDQRFXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRV
OHJDLV PtQLPRV GH FRQWH~GR QDFLRQDO QD SURGXomR GH HOHWU{QLFRV H SRVVXL FDSDFLGDGH SDUD
DWHQGHU D GHPDQGD SUySULD QDV OLQKDV GH SURGXomR GH FHOXODUHV VPDUWSKRQHV WDEOHWV
QRWHERRNVHFDUW}HVGHPHPyULDEHPFRPRGHRXWURVSOD\HUVJOREDLVTXHDWXDPHPWHUULWyULR
QDFLRQDO

$OpP GRV FKLSV GH PHPyULD GLYHUVRV RXWURV FRPSRQHQWHV VmR IDEULFDGRV RX SURGX]LGRV HP
LQVWDODo}HV GD &RPSDQKLD IRUQHFLGRV SRU HPSUHVDV QDFLRQDLV RX HVWUDQJHLUDV H HQWmR
PRQWDGRVQDVXQLGDGHVGH([WUHPD0*H0DQDXV$0

$R ILQDO GH  SRVVXtDPRV  PLO IXQFLRQiULRV QDV XQLGDGHV IDEULV GD &RPSDQKLD 1R
H[HUFtFLRVRFLDOGHIRUDPSURGX]LGRVDSUR[LPDGDPHQWHPLOKmRGHFHOXODUHVPLOKmR
GHWDEOHWVPLOQRWHERRNVHPLOK}HVGHFKLSVGHPHPyULDQHVVDVXQLGDGHV

&RP H[FHomR GH WDEOHWV FHOXODUHV VPDUWSKRQHV QRWHERRNV 79V FKLSV GH PHPyULD iXGLR
DXWRPRWLYR H FkPHUDV GH VHJXUDQoD TXH VmR PRQWDGRV QDV IiEULFDV GH ([WUHPD0* H
0DQDXV$0RUHVWDQWHGRVSURGXWRVpLPSRUWDGRGHIRUQHFHGRUHVQDÈVLD
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&DQDLVGH9HQGD$VYHQGDVVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHXPDSODWDIRUPDPXOWLFDQDOGLYHUVLILFDGD
H LQWHJUDGD FRPSRVWD SRU   SRQWRV GH YHQGD ItVLFRV  PLO  GH FOLHQWHVYDUHMLVWDV  
PDUNHWSODFHV  H  ORMDVSUySULDVGHe-commerceTXHFRPSUHHQGHPZHEVLWHVGHPDUFDV
SUySULDV

'HQWUH RV SULQFLSDLV FOLHQWHVYDUHMLVWDV HVWmR DV PDLRUHV UHGHV YDUHMLVWDV GR SDtV FRPR SRU
H[HPSOR /RMDV $PHULFDQDV 0DJD]LQH /XL]D 5DLD'URJDVLO .DOXQJD&DUUHIRXU 9LD 9DUHMR H
RXWURVTXHFRQMXQWDPHQWHUHSUHVHQWDPDSUR[LPDGDPHQWHGRIDWXUDPHQWRQRH[HUFtFLRGH
$GLFLRQDOPHQWHVmRUHDOL]DGDVYHQGDVWDPEpPSRUPHLRGRVPDUNHWSODFHVGRVSULQFLSDLV
FOLHQWHVYDUHMLVWDVDOpPGH0HUFDGR/LYUH$PD]RQ.DEXP6KRSWLPH6XEPDULQRHQWUHRXWURV
TXHVRPDPQRWRWDO

$VYHQGDVWRWDLVHPPDUNHWSODFHVVRPDGDVDRVFDQDLVSUySULRVGHe-commerceUHSUHVHQWDUDP
GDUHFHLWDOtTXLGDQRH[HUFtFLRGH

$IRUoDGHYHQGDVFRQWDFRPPDLVGHPLOFRODERUDGRUHVHQWUHUHSUHVHQWDQWHVGHYHQGDVH
SURPRWRUHVH DWHQGHX DSUR[LPDGDPHQWH  PLO FOLHQWHVYDUHMLVWDV HP  HP WRGR R 3DtV
3DUDJHUHQFLDUWRGDHVVDFDSLODULGDGHGDUHGHGHGLVWULEXLomRIRUDPGHVHQYROYLGRVVLVWHPDV
SURSULHWiULRVGHJHVWmRFRPHUFLDOHUHODFLRQDPHQWRFRPRVFOLHQWHVYDUHMLVWDVYHQGHGRUHVQRV
SRQWRVGHYHQGDSURPRWRUHVHUHSUHVHQWDQWHVTXDLVVHMDPRVVLVWHPDV0HUFXU\H0XOWLSOLN




2VLVWHPD0HUFXU\GD&RPSDQKLDSRVVXLPyGXORVFRPGLIHUHQWHVIXQo}HVSDUDVXSRUWDUR
WLPHGHYHQGDV'RWDGRGHGLYHUVDVIXQFLRQDOLGDGHVWDLVFRPRGHVFULomRFRPSOHWDGRVSURGXWRV
GRSRUWIyOLRJHUDomRDXWRPiWLFDGHDSUHVHQWDomRGRVSURGXWRVFiOFXORDXWRPiWLFRGHFRPLVVmR
SUHoRGHYHQGDSUD]RVGHSDJDPHQWRHDOtTXRWDILVFDOVXJHVWmRGHSURGXWRVHGHVWDTXHGH
SURPRo}HV SRWHQFLDOL]DQGR D FDSDFLGDGH FRPHUFLDO GRV UHSUHVHQWDQWHV GH YHQGD FRPR XPD
VROXomR~QLFDSDUDDEDVWHFHURVFOLHQWHVYDUHMLVWDVFRPPHUFDGRULDVpWRWDOPHQWHLQWHJUDGRDR
HVWRTXHGDFRPSDQKLDHVLVWHPDVORJtVWLFRVGRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR$GHUHQWHLQWHJUDOPHQWH
jV SROtWLFDV FRPHUFLDLV GD &RPSDQKLD FRP LQWHOLJrQFLD DUWLILFLDO TXH DXPHQWD DV YHQGDV H
SURGXWLYLGDGHGDiUHDFRPHUFLDOHHVWDEHOHFHSDUkPHWURVGHFRPLVVLRQDPHQWRHGHVFRQWRR
0HUFXU\WDPEpPSURYrLQIRUPDo}HVVREUHKLVWyULFRGHSHGLGRVHSUD]RVGHHQWUHJDDOpPGH
DXWRPDWLFDPHQWHJHUDUFDWiORJRVSHUVRQDOL]DGRVHVHJXQGDYLDGHEROHWRV
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2XWURVLVWHPDGHSURSULHGDGHGD&RPSDQKLDpR0XOWLSOLN7UDWDVHGHXPDSOLFDWLYRGLUHFLRQDGR
DRVYHQGHGRUHVQRSRQWRGHYHQGDTXHSHUPLWHj&RPSDQKLDFRQFHGHULQFHQWLYRVHSUHPLDo}HV
GLUHWDPHQWHSDUDRVEDOFRQLVWDVYHQGHGRUHVGRVFOLHQWHVYDUHMLVWDV2VEDOFRQLVWDVYHQGHGRUHV
LQVWDODP R DSOLFDWLYR HP VHXV SUySULRV WHOHIRQHV H DR HIHWXDU XPD YHQGD GH XP SURGXWR GD
&RPSDQKLD SRGHP SRU PHLR GD OHLWXUD GH XP FyGLJR ~QLFR H[LVWHQWH HP FDGD XPD GDV
HPEDODJHQVUHJLVWUDUHVWDYHQGDQR0XOWLSOLNFRPRVXDHSRVWHULRUPHQWHUHVJDWDULQFHQWLYRV
FRPEDVHQRVDOGRLQGLYLGXDODFXPXODGR2VLVWHPDSRVVXLPDLVGHPLOXVXiULRVFDGDVWUDGRV
H REMHWLYD LQFUHPHQWDU R HQJDMDPHQWR GRV SURILVVLRQDLV QD YHQGD GH SURGXWRV 0XOWLODVHU SRU
PHLRGRVLQFHQWLYRVHSUHPLDo}HV

3RU PHLR GR 0XOWLSOLN p SRVVtYHO WDPEpP IRUQHFHU WUHLQDPHQWR SDUD HVVHV SURILVVLRQDLV H
FRPXQLFDUODQoDPHQWRVGHSURGXWRVHFDPSDQKDV

*HVWmR GRV 3URGXWRV $V YHQGDV PDUJHQV H UHQWDELOLGDGH GH WRGRV RV SURGXWRV
FRPHUFLDOL]DGRVVmRPRQLWRUDGRVFRQVWDQWHPHQWHFRPRXVRGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOHDOJRULWPRV
TXH RWLPL]DP R SUHoR H D UHSRVLomR GH HVWRTXH j GHPDQGD REVHUYDGD SDUD FDGD SURGXWR
LQGLFDQGR LQFOXVLYH GHVFRQWLQXLGDGH GH GHWHUPLQDGDV OLQKDV TXH QmR DWHQGHP RV SDUkPHWURV
SUpGHILQLGRV 1HVWH ~OWLPR FDVR R PRQLWRUDPHQWR GHILQH SRU H[HPSOR UHGXomR GH SUHoRV
YLVDQGRTXHLPDGHHVWRTXHHDVXDQmRUHSRVLomR

$JHVWmRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDYLVDDSHQDVDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVFXMDUHODomR
UHQWDELOLGDGHGHPDQGDPDQWpPDVPDUJHQVHRJLURGRVHVWRTXHVHPOLQKDFRPVHXPRGHORGH
QHJyFLRVRTXHUHGX]VHQVLYHOPHQWHDHVWRFDJHPGHPHUFDGRULDVQmRFRPHUFLDOL]DGDVHTXH
QmR FRQWULEXDP SDUD D UHQWDELOLGDGH GD FRPSDQKLD $VVLP SURGXWRV TXH QmR DSUHVHQWDP R
UHVXOWDGRHVSHUDGRVmRGHVFRQWLQXDGRVFRPSHUGDVPtQLPDV

2 YDVWR SRUWIyOLR GH SURGXWRV H D FDSDFLGDGH GH ODQoDPHQWR UiSLGR GH QRYRV LWHQV FRQIRUPH
GHVFULWRDFLPDGLOXLVHQVLYHOPHQWHRVULVFRVPHUFDGROyJLFRVGD&RPSDQKLD

3yVYHQGD $ &RPSDQKLD SRVVXL TXDOLGDGH UHFRQKHFLGD QRV VHUYLoRV GH SyVYHQGD H
DWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRUSRUPHLRGHGLYHUVRVFDQDLVFRPRDWHQGLPHQWRWHOHI{QLFRJUDWXLWR
  chat online e-mail SRVWRV GH DWHQGLPHQWR ItVLFR DVVLVWrQFLDV WpFQLFDV HP WRGRV RV
HVWDGRVEUDVLOHLURVHWDPEpPQDVUHGHVVRFLDLVH:KDWV$SS2VHUYLoRGHSyVYHQGDHPGH
PDUoR GH  FRQWDYD FRP PDLV GH  FRODERUDGRUHV H[FOXVLYRV DOpP GH XP HILFLHQWH
VLVWHPDGHJDUDQWLDYLUWXDORQGHRFRQVXPLGRUHIHWXDDWURFDGRSURGXWRFRPGHIHLWRVHPTXH
VHMDQHFHVViULRHQYLDURSURGXWRGHIHLWXRVRSDUDDIiEULFD2DWHQGLPHQWRSyVYHQGDpSUHPLDGR
FRPRVHORÏWLPRGR5HFODPH$TXLFRPSRQWXDomRGH7DPEpPHVWiHPOXJDUQR
UDQNLQJJHUDOQDFLRQDOGR(ORJLH$NL$TXDOLGDGHQRSyVYHQGDpXPGRVSULQFLSDLVIDWRUHVGH
ILGHOL]DomRGRFRQVXPLGRUILQDOHJUDQGHFRQWULEXLQWHSDUDUHSXWDomRGDVPDUFDV

3RQWRV)RUWHVH9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV

2PRGHORGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRVVXLEDVHVVyOLGDVTXHRWRUQDPGLItFLOGHVHUUHSOLFDGR
HPXPFXUWRHVSDoRGHWHPSRVHPLQYHVWLPHQWRVPDFLoRVHHPHVFDODQDFLRQDO6HJXHDEDL[R
DVSULQFLSDLVYDQWDJHQVGD&RPSDQKLDHPUHODomRDRVVHXVFRQFRUUHQWHV






 1RZHEVLWH5HFODPH$TXLD0XOWLODVHUSRVVXLUHSXWDomRQRV~OWLPRVPHVHVGHFODVVLILFDGDFRPR³yWLPR´
KWWSVZZZUHFODPHDTXLFRPEUHPSUHVDPXOWLODVHULQGXVWULDO  H QR ZHEVLWH (ORTLHDNL D 0XOWLODVHU p D PDLV
HORJLDGDHPVXDFDWHJRULDKWWSVROGHORJLHDNLFRPEUUDQNLQJHPSUHVDV
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Portfólio amplo e diversificado de produtos, com posição de destaque nas principais
linhas de produtos.

$&RPSDQKLDSRVVXLDPSORHGLYHUVLILFDGRSRUWIyOLRGHSURGXWRVFRPPDLVGHPLO6.8VGHDOWD
TXDOLGDGHDWUDWLYRFXVWREHQHItFLRHSHQHWUDomRHPGLYHUVRVPHUFDGRVHWRGRVRVVHJPHQWRV
VRFLDLV $ GLYHUVLILFDomR GR SRUWIyOLR H SXOYHUL]DomR GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV H IRUQHFHGRUHV
UHGX]HPRULVFRGHFRQFHQWUDomRQDVUHFHLWDVPDUFDVFOLHQWHVHOLQKDVGHSURGXWRV

$SRVLomRGHGHVWDTXHGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDVmRUHFRQKHFLGDVHDXPHQWDPDGHPDQGD
SHORVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQDWDEHODDEDL[R

3URGXWRV
*DPLQJ0RXVH'HYLFHV
*DPLQJ.H\ERDUGV
0RXVH'HYLFHV
.H\ERDUGV
*DPLQJ+HDGSKRQHVH+HDGVHWV
)HDWXUH3KRQHV
7DEOHWV
+HDGSKRQHVH+HDGVHWV
ÈXGLR$XWRPRWLYR
6PDUWSKRQHV5
1RWHERRNV

Market ShareQRPHUFDGREUDVLOHLURHP













)RQWH*I. *URZWKIURP.QRZOHGJH 


$GLYHUVLGDGHHFRQVWDQWHUHQRYDomRGRSRUWIyOLRGHSURGXWRVWRUQDPDRSHUDomRGD&RPSDQKLD
PDLVUHVLOLHQWHjVRVFLODo}HVHWHQGrQFLDVGRPHUFDGR

Eficiente aderência a novas tendências (fast-follower), com equipe de desenvolvimento de
produtos qualificada, capaz de antecipar tendências de consumo e impulsionar o futuro
crescimento.

3RVVXLUFRQKHFLPHQWR know-how)HHVWUXWXUDSDUDDQWHFLSDUDVWHQGrQFLDVGHGLIHUHQWHVOLQKDV
GHQHJyFLRHUDSLGDPHQWHLQFRUSRUDUHVVHVSURGXWRVDRSRUWIyOLRpXPGRVJUDQGHVGLIHUHQFLDLV
HPXPPHUFDGRGLQkPLFRFRPRRGHHOHWURHOHWU{QLFRV

'HVGHDWpIRUDPODQoDGRVPDLVGHQRYRV6.8VDSUR[LPDGDPHQWHGHOHV
QRDQRGHRTXHUHSUHVHQWRXPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDQRUHIHULGRH[HUFtFLRVRFLDO
RTXHFRPSURYDDHILFLrQFLDQDDWXDomRGD&RPSDQKLDFRPR XPDDGHUHQWHDQRYDVWHQGrQFLDV
fast follower 

2V SURGXWRV VmR GHVHQYROYLGRV SRU HTXLSHV PXOWLGLVFLSOLQDUHV RUJDQL]DGDV SRU XQLGDGHV GH
QHJyFLRV$VHTXLSHVDQDOLVDPRPHUFDGRREVHUYDQGRHVHJXLQGRWHQGrQFLDVVHPSUHFRPR
fast followers SDUWLFLSDQGR GH IyUXQV H IHLUDV GH WHFQRORJLD H HOHWU{QLFRV SHOR PXQGR
HVSHFLDOPHQWHQD&KLQD(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD7DLZDQH(VSDQKDHPDQWrPGLiORJRDWLYR
FRPRVIRUQHFHGRUHVDWXDLVHSRWHQFLDLV
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'HVWD IRUPD p SRVVtYHO FRQVWUXLU DPSOLDU H GLIHUHQFLDU R SRUWIyOLR FRP DJLOLGDGH 'HYLGR DR
PRGHOR RSHUDFLRQDO GD FRPSDQKLD FDUDFWHUL]DGR SHOD IOH[LELOLGDGH WRUQDVH SRVVtYHO
FRQVWDQWHPHQWH DGLFLRQDU QRYRV SURGXWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH PDQWHU R UHODFLRQDPHQWR
IUHTXHQWH H GH TXDOLGDGH FRP FOLHQWHVYDUHMLVWDV H RV PDUNHWSODFHV RQGH RV SURGXWRV GD
&RPSDQKLDVmRRIHUHFLGRV

$&RPSDQKLDEXVFDDPDLRUDJLOLGDGHSRVVtYHOQRODQoDPHQWRGHSURGXWRVGHDOWRLQWHUHVVHGRV
FRQVXPLGRUHVRTXHSRVVLELOLWDPXLWDVYH]HVSRVLFLRQDUVHjIUHQWHHWRUQDUVHXPIRUQHFHGRU
UHOHYDQWHQHVWDVOLQKDV(VWDUHOHYkQFLDHDFDSDFLGDGHUiSLGDGHDGDSWDomRSHUPLWLXDQWHFLSDU
VHDPLJUDo}HVWHFQROyJLFDVFRPRSRUH[HPSORDVXEVWLWXLomRGHPtGLDVFRPR&'VH'9'V
SDUDHQWUDGDV86%QRiXGLRDXWRPRWLYRHDGRomRGH6,0cardsQRVDSDUHOKRVFHOXODUHV

Plataforma operacional forte, escalável e flexível, certificada por procedimentos rigorosos
de controle de qualidade.

$R ORQJR GRV ~OWLPRV  DQRV IRL FRQVWUXtGD XPD SODWDIRUPD RSHUDFLRQDO IRUWH HVFDOiYHO H
IOH[tYHO FRPXP D WRGDV DV OLQKDV GH SURGXWR $ &RPSDQKLD p D ~QLFD IDEULFDQWH GH
HOHWURHOHWU{QLFRV GR 3DtV TXH WDPEpP IDEULFD H GRPLQD D FDGHLD GH SURGXomR GH chips GH
PHPyULD SHUPLWLQGR DYDQoDU XP HOR YLWDO QD YHUWLFDOL]DomR H REWHU VLJQLILFDWLYD YDQWDJHP
FRPSHWLWLYD

&RP FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH SURGXomR GH  PLOK}HV GH SURGXWRV SRU DQR QD IiEULFD GH
([WUHPD0*HPLOK}HVGHSURGXWRVSRUDQRQDIiEULFDGH0DQDXV$0D&RPSDQKLDSRVVXL
XPFRPSOH[RLQGXVWULDOGR%UDVLOFXMDVOLQKDVGHSURGXomRVmRIOH[tYHLVHSHUPLWHPLQWURGX]LU
VXVSHQGHURXDOWHUDUDPRQWDJHPHIDEULFDomRGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVGHIRUPDRWLPL]DGD
HPWHUPRVGHFXVWRHWHPSRDOLQKDQGRVHjHVWUDWpJLDGHPDQXWHQomRGRGLYHUVLILFDGRSRUWIyOLR
GHSURGXWRV

$RHVWDEHOHFHUXPSURFHVVRDXWRPDWL]DGRGHDWHQGLPHQWRGHSHGLGRVGHYHQGD fulfillment H
SyVYHQGD JHUDVH DOWR YDORU j &RPSDQKLD 2 VLVWHPD SURSULHWiULR GH SUHYLVmR GH GHPDQGD
SRVVLELOLWDDMXVWDURVXSULPHQWR sourcing GDVGLYHUVDVOLQKDVGHSURGXWRVHFRQVHTXHQWHPHQWH
GLVSRUGHXPHVWRTXHFRPPDLVGHGRV6.8VGRSRUWIyOLR

2VLVWHPDORJtVWLFRFRQWDFRPXPDiUHDGHVHSDUDomRGHSHGLGRVDXWRPDWL]DGDTXHSRVVLELOLWD
PDQLSXODUDSUR[LPDGDPHQWHPLOSURGXWRVSRUGLDHGHVSDFKDUGDVYHQGDVHPDWpXP
GLD~WLO ' $UHGHGHORJtVWLFDHGLVWULEXLomRSRVVXLDOFDQFHQDFLRQDOSRUPHLRGDXWLOL]DomRGH
HPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVGHORJtVWLFDTXHUHDOL]DPHQWUHJDVUiSLGDVHFRPSOHWDVSDUDRVFOLHQWHV
YDUHMLVWDV $V WUDQVSRUWDGRUDV VmR VHOHFLRQDGDV H PRQLWRUDGDV SHOD HTXLSH GH ORJtVWLFD 2
VLVWHPDORJtVWLFRPXOWLFDQDOHLQWHJUDGRFRQIHUHj&RPSDQKLDXPDJUDQGHYDQWDJHPFRPSHWLWLYD
SRUYLDELOL]DUPDLRUHILFLrQFLDQRVSUD]RVHFXVWRVGHHQWUHJDDOFDQoDQGRGHSRQWXDOLGDGH

Estratégia comercial forte e efetiva, com capilaridade nacional.

$FRPSRVLomRGDIRUoDGHYHQGDVFRQWDFRPPDLVGHPLOYHQGHGRUHVHPFDPSRGLVWULEXtGRV
SRUWRGRVRV(VWDGRVGRSDtV(VWHWLPHFRPSUHHQGHXPDHTXLSHGHSURPRWRUHVFRQHFWDGRV
SRUVLVWHPDVSURSULHWiULRVFULDGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLQFHQWLYDUDYHQGDGHSURGXWRV
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&RPSUHVHQoDQDFLRQDOD&RPSDQKLDpFDSD]GHDOFDQoDUFRPHTXLSHSUySULDRVORFDLVPDLV
UHPRWRVGR3DtV2VSURGXWRVVmRGLVWULEXtGRVHPPDLVGHPLOSRQWRVGHYHQGDItVLFRVTXH
HQJOREDPPLOFOLHQWHVQD5HJLmR6XGHVWHPLOQD5HJLmR1RUGHVWHPLOQD5HJLmR
6XO  PLO QD UHJLmR &HQWUR2HVWH H  PLO QD 5HJLmR 1RUWH GR %UDVLO 'RLV VLVWHPDV
SURSULHWiULRV VmR XWLOL]DGRV SDUD DXPHQWDU D SURGXWLYLGDGH GR WLPH GH YHQGDV R 0HUFXU\ H R
0XOWLSOLN

3RU PHLR GR 0HUFXU\ XPD SODWDIRUPD GH YHQGDV ~QLFD GHVHQYROYLGD SHOD &RPSDQKLD RV
UHSUHVHQWDQWHV GH YHQGDV GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV FRQVHJXHP YHULILFDU R LQYHQWiULR GH
IRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVFRPSOHWRDGLVSRQLELOLGDGHGHSURGXWRVHPWRGRVRVVHXVUHVSHFWLYRV
SRQWRVGHYHQGDItVLFRVRWHPSRGHUHSRVLomRGRVSURGXWRVIRUDGHHVWRTXHLWHQVTXHRXWURV
FOLHQWHVYDUHMLVWDVFRPVLPLODULGDGHVHPVHXQHJyFLRFRPSUDPSUHoRGHYHQGDILQDOVXJHULGR
HQWUHRXWUDVLQIRUPDo}HV(VVDIHUUDPHQWDpHVVHQFLDOSDUDDHILFLrQFLDFRPHUFLDOHHPJUDQGH
SDUWH UHVSRQViYHO SHOD FUHVFHQWH ILGHOL]DomR GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV $ IHUUDPHQWD SHUPLWH
WDPEpP DFRPSDQKDU WRGDV DV HWDSDV GR SURFHVVR GH YHQGDV FRP DOWD DXWRQRPLD SDUD R
YHQGHGRU

20XOWLSOLNODQoDGRHPpXPVLVWHPDWRWDOPHQWHGLJLWDOGHLQFHQWLYRSDUDYHQGHGRUHVTXH
FRQIHUHSRQWRVGHDFRUGRFRPRGHVHPSHQKRGDVYHQGDVGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD$WUDYpV
GHDSOLFDWLYRGHVVHVLVWHPDRVUHSUHVHQWDQWHVSURPRWRUHVHIXQFLRQiULRVGRVFOLHQWHVYDUHMLVWDV
WrPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHRVSURGXWRVYtGHRVGHWUHLQDPHQWRHFDWiORJRGLJLWDOEHPFRPR
SRGHPUHJLVWUDUDYHQGDGRVSURGXWRV2DSOLFDWLYRWDPEpPSHUPLWHFRQWURODUDSHUIRUPDQFHGRV
UHSUHVHQWDQWHV GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV ERQLILFDQGR DTXHOHV FRP PHOKRU GHVHPSHQKR
FRQVHTXHQWHPHQWHDXPHQWDQGRDILGHOL]DomRHRUHODFLRQDPHQWRFRPWDLVFOLHQWHVYDUHMLVWDV2
0XOWLSOLNMiSRVVXLPDLVGHPLOYHQGHGRUHVDGHSWRV

2VHVIRUoRVGHYHQGDVVmRFRPSOHPHQWDGRVSRUDo}HVGHPDUNHWLQJWUHLQDPHQWRVHLQFHQWLYRV
QRVSRQWRVGHYHQGDItVLFRVRQGHRVSURGXWRVVmRYHQGLGRV(VWDVPRGDOLGDGHVQRVHVIRUoRVGH
YHQGDV DWLQJLUDP PDLV GH  PLO Do}HV GH YHQGD GH SURGXWR H PDLV GH  PLO EDOFRQLVWDV
WUHLQDGRVSUHVHQFLDOPHQWH

(P QRYHPEUR GH  IRL ODQoDGD D SODWDIRUPD SUySULD GH e-commerce IRUPDGD SRU VHWH
websitesGHPDUFDVSUySULDVSRUPHLRGDVTXDLVpRIHUHFLGRRSRUWIyOLRFRPSOHWRGHSURGXWRV
SDUDRVFRQVXPLGRUHVILQDLV&RPGHFUHVFLPHQWRFRPSRVWRHQWUHHHWHQGR
DWLQJLGRDPDUFDGHPLOK}HVGHYLVLWDQWHVHPRe-commercepRFDQDOGHYHQGDVFRP
DPDLRUWD[DGHFUHVFLPHQWRHUHSUHVHQWRXGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLR
VRFLDOILQGRHP$SODWDIRUPDGHe-commerceSHUPLWLXEDOL]DUDSROtWLFDGHYHQGDVHSUHoRV
SUDWLFDGRVTXHSRVLFLRQDHUHIHUrQFLDDPDUJHPDSOLFDGDjFDGDSURGXWRLJXDOPHQWHWDPEpP
DRV YDUHMLVWDV TXH YHQGHP RV SURGXWRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH VXDV SODWDIRUPDV GH ecommerce$VVLPpREWLGDPHOKRUUHQWDELOLGDGHQRVFDQDLVGHe-commerceHGRFOLHQWHYDUHMLVWD
TXHUHYHQGHRVSURGXWRV

$&RPSDQKLDSRVVXLHOHYDGDUHSXWDomRHQWUHRVFRQVXPLGRUHVGRVSULQFLSDLVFOLHQWHVYDUHMLVWDV
QRV TXDLV YHQGH VHXV SURGXWRV SRU PHLR GRV UHVSHFWLYRV PDUNHWSODFHV ,VVR SRGH VHU
HYLGHQFLDGR DWUDYpV GDV QRWDV H SRVLFLRQDPHQWR QR UDQNLQJ DWULEXtGR SRU DOJXQV GHOHV WDLV
FRPR

•
%:±
•
0HUFDGR/LYUH±3ODWLQXP
•
0DJD]LQH/XL]D±
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(QWUH RV IDWRUHV DYDOLDGRV QD DWULEXLomR GHVWDV FODVVLILFDo}HVQRWDV HVWmR SUD]R GH HQWUHJD
FDQFHODPHQWRGHSHGLGRDWHQGLPHQWRSyVYHQGDHUHFODPDo}HVHQWUHRXWURV

Serviço de pós-venda eficiente e premiado, que fideliza o cliente e reduz custos
operacionais.
2DWHQGLPHQWRRIHUHFLGRDSyVDYHQGDpHVVHQFLDOSDUDHVWUHLWDURUHODFLRQDPHQWRDXPHQWDUR
QtYHOGHILGHOL]DomRGRVFRQVXPLGRUHVILQDLVJHUHQFLDUULVFRVUHSXWDFLRQDLVHUHGX]LUGHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV

1RV ~OWLPRV DQRV KRXYH VLJQLILFDWLYR DSULPRUDPHQWR GRV VHUYLoRV GH SyVYHQGD YLVDQGR
PHOKRUDUDH[SHULrQFLDGRFRQVXPLGRUILQDOHRIRUWDOHFLPHQWRGDPDUFD(PPpGLDGDV
FKDPDGDVWHOHI{QLFDVUHFHELGDVVmRDWHQGLGDVQDSULPHLUDWHQWDWLYDHLJXDOPHQWHDVSHUJXQWDV
UHVSRQGLGDVSRUPHLRGDVPtGLDVVRFLDLVRFRUUHPHPPHQRVGHXPDKRUD2PHVPRtQGLFHGH
WDPEpPVHDSOLFDDRSURFHVVDPHQWRGHGHYROXo}HVGHSURGXWRVHPPHQRVGHKRUDV
,QWHUDo}HVYLD:KDWV$SSVmRDWHQGLGDVHPPHQRVGHPLQXWRV

'HVGH  D &RPSDQKLD SRVVXL R VHOR ÑWLPR GR 5HFODPH$TXL FRP QRWD  QD PpGLD GH
DWHQGLPHQWRVHQWUHGHGH]HPEURGHHGHPDLRGH(VVDFHUWLILFDomRUHIOHWHD
DYDOLDomRGRVFRQVXPLGRUHVTXDQWRjTXDOLGDGHGDVVROXo}HVHPSUHJDGDVSHOD&RPSDQKLDHP
UHVSRVWDjVUHFODPDo}HVVREUHRVSURGXWRVHVHUYLoRV8PGRVFULWpULRVGR5HFODPH$TXLpD
SURSHQVmRGRFRQVXPLGRUGHID]HUQRYRVQHJyFLRVFRPDVHPSUHVDVDYDOLDGDV

$OpP GD ILGHOL]DomR GR FOLHQWH R HILFLHQWH VHUYLoR GH SyVYHQGD WDPEpP UHGX] DV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV $ WtWXOR GH H[HPSOR HP FDVRV TXH RV SURGXWRV DSUHVHQWDP SUREOHPDV QmR
VROXFLRQiYHLVSHORVFDQDLVDVVLVWLGRVGHSyVYHQGDRXVHMDSRUFDQDLVTXHSHUPLWHPDLQWHUDomR
FRPRVFRQVXPLGRUHVILQDLVRSURGXWRGHIHLWXRVRpVXEVWLWXtGRGLVSHQVDQGRDVXDGHYROXomR
SHORFRQVXPLGRU(VVHSURFHVVRGHVXEVWLWXLomRGHSURGXWRVDXPHQWDDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDO
DRHOLPLQDUDVGHVSHVDVGHORJtVWLFDUHYHUVD






9LGHKWWSVZZZUHFODPHDTXLFRPEUHPSUHVDPXOWLODVHULQGXVWULDO
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Unidades de negócio com independência e capacidade de gerenciar um portfólio amplo
de marcas e produtos.




$&RPSDQKLDHVWiRUJDQL]DFLRQDOPHQWHVHJPHQWDGDHPGLIHUHQWHVXQLGDGHVGHQHJyFLRFRP
HVWUXWXUDVGHGLFDGDVHWLPHVHVSHFLDOL]DGRVHPFDGDXPDGHODV(VVDHVWUXWXUDSHUPLWHTXHD
&RPSDQKLDVHMDiJLOGLYHUVLILFDGDHHVSHFLDOL]DGDHPFDGDOLQKDGHDWXDomRPHUFDGROyJLFD

$JHVWmRGHFDGDXPDGDVXQLGDGHVGHQHJyFLRpIHLWDGHIRUPDLQGHSHQGHQWHFRQWXGRVHJXLQGR
DHVWUDWpJLDHFXOWXUDGDRUJDQL]DomR&RPDSRLRGDVHVWUXWXUDVGHEDFNRIILFHIDEULOHORJtVWLFD
HVVDV XQLGDGHV GHVIUXWDP GH IRFR WRWDO QD FDGHLD TXH HQYROYH R SURGXWR HP VL FRPR SRU
H[HPSOR LGHQWLILFDomR GDV RSRUWXQLGDGHV H WHQGrQFLDV GHVHQYROYLPHQWR GH IRUQHFHGRUHV H
SURGXWRVGHILQLomRGHSUHoRHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJHWF

1RVVRV3RQWRV)UDFRV2EVWiFXORVH$PHDoDV

2V SRQWRV IUDFRV REVWiFXORV H DPHDoDV j &RPSDQKLD VHXV QHJyFLRV H FRQGLomR ILQDQFHLUD
HVWmRUHODFLRQDGRVjFRQFUHWL]DomRGHXPRXPDLVFHQiULRVDGYHUVRVFRQWHPSODGRVHPVHXV
IDWRUHVGHULVFRRFRUUHQGRGHPDQHLUDFRPELQDGD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHURVLWHQVH
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1RVVD(VWUDWpJLD

$HVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDpFRQWLQXDUDDPSOLDUDVOLQKDVGHQHJyFLRHSRUWIyOLRGHSURGXWRVH
FUHVFHUDVRSHUDo}HVFRPUHQWDELOLGDGHDPSDUDGDVQDVVHJXLQWHVSULQFLSDLVLQLFLDWLYDV
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Lançar continuamente novos produtos com a melhor relação custo-benefício para o
consumidor.

1D TXDOLGDGH GH DGHUHQWH D QRYDV WHQGrQFLDV fast followers  p DYDOLDGR FRQVWDQWHPHQWH R
PHUFDGR QDFLRQDO H LQWHUQDFLRQDO YLVDQGR LGHQWLILFDU DV WHQGrQFLDV D VHUHP GHVHQYROYLGDV H
LQFRUSRUDGDV DR SRUWIyOLR GH SURGXWRV +i FRPR PHWD H PRGHOR GH QHJyFLRV R ODQoDPHQWR
UHFRUUHQWH GH QRYRV SURGXWRV VHMDP HOHV HP VHJPHQWRV TXH D FRPSDQKLD Mi DWXD RX QmR
VHPSUHFRPIRFRHPRIHUHFHUDPHOKRUUHODomRFXVWREHQHItFLRSDUDRFRQVXPLGRU$OLFHUoDGD
QHVWD HVWUDWpJLD GHVGH  D &RPSDQKLD GHL[RX GH VHU XPD HPSUHVD GH UHFLFODJHP GH
FDUWXFKRVFRPUHFHLWDGH5PLOK}HVDQRHSDVVRXDWHUXPGRVPDLRUHVSRUWIROLRVGHEHQV
GHFRQVXPRGRPHUFDGRQDFLRQDOFRP5ELOK}HVGHUHFHLWDOtTXLGDHP(VVHKLVWyULFR
GHVXFHVVRDWHVWDTXHDFRPSDQKLDGHWpPWRGDVDVIHUUDPHQWDVSURFHVVRVHPDWHULDOKXPDQR
QHFHVViULRV SDUD FRQWLQXDU RIHUHFHQGR DRV FOLHQWHV DV PDLV QRYDV WHQGrQFLDV H WHFQRORJLDV
GLVSRQtYHLVQRPHUFDGRJOREDO

Avançar no mercado por meio da continuação e celebração de novas parcerias com
marcas globais.

$&RPSDQKLDSRVVXLSDUFHULDVFRPQRYHPDUFDVJOREDLVGHGLYHUVRVVHJPHQWRVHPTXHMiDWXD
YLVDQGRDXPHQWRGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRHRXPDLRUDPSOLWXGHQRSRVLFLRQDPHQWRGHFDGD
XPGHVVHVPHUFDGRV$&RPSDQKLDSUHWHQGHFRQWLQXDUDYDQoDQGRQHVVHPRGHORGHSDUFHULDV

$VSDUFHULDVDWXDLVHQYROYHPDVVHJXLQWHVPDUFDVHVHJPHQWRV

•
0LFURVRIW DFHVVyULRVGHLQIRUPiWLFD 
•
1RNLD VPDUWSKRQHV 
•
0LFKHOLQ IHUUDPHQWDVHOpWULFDV 
•
5DSRR DFHVVyULRVGHLQIRUPiWLFD 
•
)LVFKHU3ULFH SXHULFXOWXUD 
•
7RPP\7LSSHH SXHULFXOWXUD 
•
=7( URWHDGRUHVHHTXLSDPHQWRVGHUHGH 
•
7RVKLED WHOHYLVRUHV H
•
6RQ\ HTXLSDPHQWRVGHiXGLR 

Ampliar a representatividade nos mercados de smartphones e de provedores de internet
no segmento de redes.

6HJXQGRDFRQVXOWRULDGHSHVTXLVDGHPHUFDGRGrowth from Knowledge*I.FRQVLGHUDQGRRV
Q~PHURVGHD&RPSDQKLDGHWpPGRPHUFDGRGHVPDUWSKRQHVFRPYDORUDWp5
HPXQLGDGHVYHQGLGDVQR%UDVLO&RPRDWXDOSRUWIyOLRGHVPDUWSKRQHVpIDFWtYHOTXHVH
SRVVDH[SDQGLURmarket shareHVSHFLDOPHQWHQRVVHJPHQWRVORZHPLGORZFRQVLGHUDQGRTXH
HVVH QLFKR GH PHUFDGR p HVWiYHO $OpP GRV WHOHIRQHV GH HQWUDGD D &RPSDQKLD GHVGH 
SURGX]HFRPHUFLDOL]DDPDUFD1RNLDHPWHOHIRQLDDEULQGRHVSDoRQRJUDQGHVHJPHQWRYROWDGR
SDUDDVFODVVHVPpGLDHPpGLDDOWD
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$GLFLRQDOPHQWHYLVOXPEUDVHDSRVVLELOLGDGHGHFUHVFLPHQWRHPmarket share QRPHUFDGRGH
SURYHGRUHV GH LQWHUQHW +i HQRUPH SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR QD PHGLGD HP TXH DV UHGHV
GHYHUmR PLJUDU SDUD D WHFQRORJLD GH ILEUD yWLFD SDUD DWHQGHU R FUHVFLPHQWR GH GHPDQGD SRU
DFHVVRjLQWHUQHW(VVHPHUFDGRpPDMRULWDULDPHQWHDWHQGLGRSRUSHTXHQRVSURYHGRUHVORFDLV
FXMRSHUILOpEDVWDQWHDGHUHQWHDRGD&RPSDQKLD(VWHVHJPHQWRGHSURYHGRUHVGHLQWHUQHWp
XPD JUDQGH RSRUWXQLGDGH GH FUHVFLPHQWR SDUD D OLQKD GH UHGHV ILEUD ySWLFD FHQWUDLV GH
GLVWULEXLomRGHVLQDOHUHFHSWRUHV

Maximizar as vendas de e-commerce por meio das lojas virtuais próprias e parcerias com
marketplaces.

$&RPSDQKLDLQLFLRXDRSHUDomRQRFDQDOGHe-commerceHPQRYHPEURGHHGHVGHHQWmR
DSUHVHQWDDPDLRUWD[DGHFUHVFLPHQWRHQWUHRVGLYHUVRVFDQDLV

1RDQRGHDVYHQGDVSRUe-commerce DWLQJLUDPGDUHFHLWDOtTXLGDRTXHUHSUHVHQWD
XPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRU(VSHUDVHTXHRe-commerce, DODYDQFDGR
WDQWRSHODVYHQGDVYLUWXDLVQRVVLWHVSUySULRVTXDQWRSRUYHQGDVHPPDUNHWSODFHVGHWHUFHLURV
FRQWLQXDUiDFUHVFHUHPULWPRDFHOHUDGRQRVSUy[LPRVDQRVDXPHQWDQGRVXDUHSUHVHQWDWLYLGDGH
QDUHFHLWDOtTXLGD

$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDRSHUDWDPEpPQRPRGHORGHHVWRTXHQDIRQWH drop shipping $
SDUWLUGHVVDVROXomRFOLHQWHVYDUHMLVWDV VmRDSRLDGRVSDUDUHYHQGHURVSURGXWRVHPVHXVVLWHV
SUySULRVDILPGHTXHWHQKDPDFHVVRDWRGRRFDWiORJRGHSURGXWRVVHPDQHFHVVLGDGHGHFRPSRU
HVWRTXHV DQWHV GH HIHWXDUHP DV YHQGDV DRV FRQVXPLGRUHV ILQDLV $V YHQGDV SHOR PpWRGR GH
HVWRTXH QD IRQWH drop shipping  VmR UHDOL]DGDV YLD FRPpUFLR HOHWU{QLFR H D &RPSDQKLD VH
HQFDUUHJDGHWRGDDORJtVWLFDSDUDGLVSRQLELOL]DURSURGXWRDRFRQVXPLGRUILQDO

Fortalecer a percepção e reconhecimento das marcas da Companhia dentro dos principais
segmentos de atuação.

3UHWHQGHVHDPSOLDURLQYHVWLPHQWRHPGLYXOJDomRGDVPDUFDVSUySULDVHSURGXWRVGHIRUPDD
UHIRUoDURSRVLFLRQDPHQWRPHUFDGROyJLFR(PIRUDPJDVWRVPDLVGH5PLOK}HVHP
GHVSHVDVGHPDUNHWLQJDWUDYpVGHDo}HVSURPRFLRQDLVGRVFOLHQWHVYDUHMLVWDV sell out GLYHUVDV
FDPSDQKDV HP UHGHV VRFLDLV SDWURFtQLRV H SXEOLFLGDGH QD WHOHYLVmR 7DLV LQLFLDWLYDV YLVDP
IRUWDOHFHUDLPDJHPGDVPDUFDVGD&RPSDQKLDSHUDQWHRS~EOLFRHRPHUFDGRPD[LPL]DQGRD
SHUFHSomRGHYDORUGRVSURGXWRV$OLDGRDHVVHH[WHQVRHVIRUoRGHPDUNHWLQJD&RPSDQKLDMi
SRVVXLXPULJRURVRFRQWUROHGHTXDOLGDGHTXHJDUDQWHHOHYDGRVSDGU}HVDRVSURGXWRVTXHYrP
D PHUFDGR $VVLP FRPELQDVH D SHUFHSomR JHUDGD SHODV FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ FRP D
H[SHULrQFLDGHXVRGRFRQVXPLGRURTXHPD[LPL]DRYDORUGDVPDUFDVGD&RPSDQKLD
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas
Expandir o segmento de eletroportáteis oferecidos pela Companhia e vendas de produtos de
som e acessórios automotivos.

$SDUWLUGHQRYHPEURGHIRUDPLQFOXtGRVQRSRUWIyOLRSURGXWRVHOHWURSRUWiWHLVVREDPDUFD
0XOWLODVHU(VVDDGLomRIRUWDOHFHGHPDQHLUDUHOHYDQWHDDWXDomRQRVHJPHQWRGHKRPHiXGLRH
YtGHRTXHSDVVRXDRIHUHFHUXPDOLQKDFRPSOHWDGHSURGXWRVGRPpVWLFRVGHSHTXHQRSRUWH
(VWHPHUFDGRPRYLPHQWDPDLVGH5ELOK}HVSRUDQRQR%UDVLORTXHHYLGHQFLDRSRWHQFLDOGH
FUHVFLPHQWRH[LVWHQWHSDUDD&RPSDQKLD,PSXOVLRQDGRSHODEHPHVWUXWXUDGDIRUoDGHYHQGDV
SUHVHQoD QRV SRQWRV GH YHQGD ItVLFRV IDPLOLDUL]DGRV FRP D PDUFD 0XOWLODVHU DOpP GRV
PDUNHWSODFHVHORMDVYLUWXDLVH[LVWHJUDQGHSRWHQFLDOGHDXPHQWRQRmarket shareQHVWDOLQKDGH
SURGXWRV$GLFLRQDOPHQWHSRGHVHH[SORUDUDOLGHUDQoDQRmarket shareGHVRPDXWRPRWLYRGH
HPSDUDDODYDQFDUDVYHQGDVQRVHJPHQWRYROWDGRDRVHWRU3DUDWDQWRIRLFULDGD
XPDHTXLSHGHGLFDGDSDUDRDWHQGLPHQWRjVGHPDQGDVGDVPRQWDGRUDVHFRQFHVVLRQiULDV

Aproveitar oportunidades seletivas de aquisições e consolidação nos setores de atuação.

3UHWHQGHVH DPSOLDU D SROtWLFD GH DTXLVLo}HV GH PDQHLUD RSRUWXQLVWD H FRPSOHPHQWDU j EDVH
DWXDOPDQWHQGRRVFULWpULRVSDUDLGHQWLILFDomRVHOHomRGDVHPSUHVDVDOYRHDSOLFDELOLGDGHGR
PRGHOR GH QHJyFLRV 2V DOYRV SUHIHUHQFLDLV GH DTXLVLomR VmR HPSUHVDV IDEULFDQWHV RX
LPSRUWDGRUDVGHSURGXWRVGHFRQVXPRHPYHUWLFDLVRQGHD&RPSDQKLDDLQGDQmRHVWHMDHIXQGRV
GH FRPpUFLR FRP DV PHVPDV FDUDFWHUtVWLFDV %XVFDPVH QHJyFLRV TXH DJUHJXHP XPD
FRPELQDomRGRVHOHPHQWRVDVHJXLU L PDUFDVIRUWHVHPVHJPHQWRVRQGHD&RPSDQKLDQmR
DWXD LL  HTXLSHV FRPHUFLDLV PRQWDGDV HP FDQDLV GH YHQGDV QRYRV H LLL  OLQKDV GH SURGXWRV
GLIHUHQWHVHFRPSOHPHQWDUHVjVGD&RPSDQKLD

1RV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDUHDOL]RXTXDWURRSHUDo}HVFRPRHVVDVVHMDSRUFRPSUDGLUHWD
RXSRUDTXLVLomRGHIXQGRGHFRPpUFLRWRGDVDVFLQFRFRPEDVWDQWHVXFHVVR

Impactos da pandemia da COVID-19

2VLPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'IRUDPPDLVVLJQLILFDWLYRVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVGD
&RPSDQKLDHPIDFHGDVFRPSOLFDo}HVDFDUUHWDGDVSDUDRFRPpUFLRLQWHUQDFLRQDOFRPRDWUDVRV
QRVHPEDUTXHVHOLEHUDomRGHFDUJDVPDLRUULJRUQRSURFHVVRDGXDQHLURPDVWDPEpPSHORIDWR
GDV UHVWULo}HV GH FLUFXODomR LPSRVWDV SRU DXWRULGDGHV GH RXWURV SDtVHV TXH OHYDUDP D
LQWHUUXSo}HVQDSURGXomRSRUSDUWHGRVIRUQHFHGRUHV

1R kPELWR GRPpVWLFR D GHFUHWDomR GH ORFNGRZQ HP GLYHUVDV XQLGDGHV GD IHGHUDomR H
PXQLFtSLRVLPSDFWRXDGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRVSUD]RVGHHQWUHJDH
IDWXUDPHQWR

$UHFHLWDGD&RPSDQKLDQmRVRIUHXDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVHPUD]mRGDSDQGHPLDHQmRKRXYH
DXPHQWR UHOHYDQWH GH LQDGLPSOrQFLD GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD FRQWXGR QmR p SRVVtYHO
DVVHJXUDUSOHQDPHQWHRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGD&29,'3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRV
LPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'YHURVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$±,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD

D
LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

(VWHLWHPQmRpDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVRPRVXPDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGR

(VWHLWHPQmRpDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVRPRVXPDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD

F
SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

(VWHLWHPQmRpDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVRPRVXPDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D  SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$&RPSDQKLDVHJPHQWDVXDDWXDomRHFRQVHTXHQWHPHQWHDUHFHLWDSDUDILQVGHDQiOLVHJHUHQFLDO
GDRSHUDomRHPTXDWURVHJPHQWRV

•
Mobile Devices(VWHVHJPHQWRpIRUPDGRSRUGLVSRVLWLYRVHOHWU{QLFRVGHIiFLOWUDQVSRUWH
HPDQXVHLRFRPSRVWREDVLFDPHQWHSRUVPDUWSKRQHVQRWHERRNVHWDEOHWVGLUHFLRQDGRV
jVJUDQGHVUHGHVGHYDUHMRHFOLHQWHVFRUSRUDWLYRV

•
Office & IT Supplies(VWHVHJPHQWRpFRPSRVWRGHSHULIpULFRVGHLQIRUPiWLFDPDWHULDLV
GH HVFULWyULR H HTXLSDPHQWRV GH LQWHUQHW H GH VHJXUDQoD SUHSRQGHUDQWHPHQWH
FRPHUFLDOL]DGRV QR SHTXHQR YDUHMR H MXQWR D IRUQHFHGRUHV GH VHUYLoRV GH LQWHUQHW H
LQVWDODGRUHV

•
Home Eletric Products(VWHVHJPHQWRpIRUPDGRSRU(OHWURSRUWiWHLVSURGXWRVGDOLQKD
ÈXGLRH9tGHRHSURGXWRVGH+HDOWK&DUHDPSODPHQWHFRPHUFLDOL]DGRVQDVJUDQGHVORMDV
GHYDUHMRHHPUHGHVGHGURJDULDH

•
Kids & Sports(VWHVHJPHQWRpFRPSRVWRGH3XHULFXOWXUDOHYHHSHVDGDHTXLSDPHQWRV
GHJLQiVWLFDEULQTXHGRVHSURGXWRVSDUD3HWVQRUPDOPHQWHFRPHUFLDOL]DGRVQRYDUHMR
HVSHFLDOL]DGR

E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
(em R$
milhares,
exceto %)


5
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F  OXFURRXSUHMXt]RUHVXOWDQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQROXFUROtTXLGRGRHPLVVRU

$V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV SRU VHJPHQWR OLPLWDPVH DR OXFUR EUXWR XPD YH] TXH DV GHVSHVDV GH
YHQGDVHRSHUDFLRQDLVHUHVXOWDGRILQDQFHLURHWULEXWiULRVmRDSXUDGRVHPGLPHQVmRFRQVROLGDGDGD
&RPSDQKLD

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
(em R$
milhares,
exceto
%)
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,QIRUPDo}HV VREUH SURGXWRV H VHUYLoRV UHODWLYRV DRV VHJPHQWRV
RSHUDFLRQDLV

D
&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD FRQWD FRP WUrV IiEULFDV GXDV HP ([WUHPD0* H RXWUD HP
0DQDXV$0RQGHVmRIDEULFDGRVPRQWDGRVHGLVWULEXtGRVWRGRVRVSURGXWRVYHQGLGRV
FRPH[FHomRGRVTXHVmRLPSRUWDGRVHPVXDIRUPDILQDO

1DVIiEULFDVGH([WUHPD0*DSULPHLUDFRPXPDiUHDWRWDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
PLO PHWURV TXDGUDGRV VHQGR DSUR[LPDGDPHQWH  PLO PHWURV TXDGUDGRV GH iUHD
FRQVWUXtGDGDSODQWDSULQFLSDOFRQWDQGRFRPOLQKDVGHSURGXomRHDVHJXQGDFRP
 PHWURV TXDGUDGRV GD SODQWD GH PHPyULD FRP XPD OLQKD GH SURGXomR D
&RPSDQKLDSRVVXLXPDFDSDFLGDGHLQVWDODGDGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVH
PLOK}HV GH SURGXWRV SRU DQR UHVSHFWLYDPHQWH GDV TXDLV XWLOL]DP DSUR[LPDGDPHQWH
 H  UHVSHFWLYDPHQWH -i QD IiEULFD GH 0DQDXV$0 FRP XPD iUHD WRWDO GH
DSUR[LPDGDPHQWHPLOPHWURVTXDGUDGRVVHQGRVXDWRWDOLGDGHGHiUHDFRQVWUXtGDH
 OLQKDV GH SURGXomR SRVVXL XPD FDSDFLGDGH LQVWDODGD GH DSUR[LPDGDPHQWH 
PLOK}HVGHSURGXWRVSRUDQRGDTXDOXWLOL]DDSUR[LPDGDPHQWH

1HVVHFRQWH[WRD&RPSDQKLDpDWXDOPHQWHD~QLFDHPSUHVDSULYDGDEUDVLOHLUD
D SURGX]LU FKLSV LQWHJUDGRV GH PHPyULD QR SDtV H FRP XPD OLQKD GH SURGXomR
WRWDOPHQWH DXWRPDWL]DGD $LQGD DVVLP R SURFHVVR GH HPEDODJHP H FROHWD p IHLWR
DWUDYpV GD WHFQRORJLD /,7( VHQGR  DWUDYpV GH URE{V FRQIHULQGR HILFLrQFLD H
UDSLGH]QRVSURFHVVRVSRVVLELOLWDQGRTXHPDLVGHPLOSURGXWRVVHMDPPDQXVHDGRV
GLDULDPHQWH

$SDUWLUGDVOLQKDVGHSURGXomRHOLQKDVGHPRQWDJHP“plug and play”, cerca de GD
5HFHLWD%UXWDpSURYHQLHQWHGRSURFHVVRSURGXWLYRGD&RPSDQKLD

2GHVHQYROYLPHQWRHLQFRUSRUDomRGHQRYRVSURGXWRVQRSRUWIyOLRpUHDOL]DGRSRUXPD
HTXLSHFRPPDLVGHSURILVVLRQDLVGHGLFDGRVDWDODWLYLGDGHTXHEXVFDPDQWHFLSDU
DV GHPDQGDV GRV FRQVXPLGRUHV YLVDQGR D GLUHFLRQDU R FUHVFLPHQWR IXWXUR GD
&RPSDQKLD

2 SURFHVVR GH GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV DFRPSDQKD FULWpULRV UtJLGRV H
FRQVLVWHQWHV FRPR SRU H[HPSOR R IRFR HP EHQV GH FRQVXPR FRPSOHPHQWDUHV DR
SRUWIyOLR DWXDO UiSLGR GLUHFLRQDPHQWR jV SULQFLSDLV WHQGrQFLDV JOREDLV GH FRQVXPR
PDUJHQVGHFRQWULEXLo}HVHPOLQKDFRPDHVWUDWpJLDHPFXUVRSURGXWRVFRPSRWHQFLDO
GH VHUHP RIHUHFLGRV D XP SUHoR PpGLR FRPSHWLWLYR H HP JUDQGH TXDQWLGDGH TXH
XWLOL]HPDSODWDIRUPDRSHUDFLRQDOH[LVWHQWHHSURGXWRVFRPDOWDOLTXLGH]HTXDOLGDGH$V
SHVTXLVDVHDQiOLVHVFRQGX]LGDVSRUWDOHTXLSHVmRUHDOL]DGDVHPIHLUDVLQWHUQDFLRQDLV
QD(XURSD(VWDGRV8QLGRVÈVLDH&KLQDQDVTXDLVVmRDQDOLVDGDVRSRUWXQLGDGHVGH
DGLomRGHQRYRVLWHQVDRSRUWIyOLR
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2VSULQFLSDLVIDWRUHVDYDOLDGRVQDWRPDGDGHGHFLVmRVREUHDLQFRUSRUDomRGHQRYRV
LWHQVVmRDTXDOLGDGHDPDUJHPHVSHUDGDHRFLFORGHYLGDGRSURGXWR2SURFHVVRGH
LGHQWLILFDomR YDOLGDomR SURGXomR H ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV p GHVFULWR QR
IOX[RJUDPDDEDL[R




&DGDSRWHQFLDOSURGXWRpFXLGDGRVDPHQWHVHOHFLRQDGRHWHVWDGRDQWHVGHVHULQFOXtGR
QR SRUWIyOLR VHQGR TXH WDO SURFHVVR GH DYDOLDomR H LQFRUSRUDomR GXUD HP PpGLD 
PHVHV8PDYH]TXHVHGHFLGHODQoDURVSURGXWRVHVWHVVmRLPSRUWDGRVHYHQGLGRV
FRP XPD GDV PDUFDV SUySULDV GD &RPSDQKLD 2 SURFHVVR FRPSOHWR GH DQiOLVH H
GHFLVmR GH LQFRUSRUDomR GH QRYRV SURGXWRV QR SRUWIyOLR HVWi UHSUHVHQWDGR QR
IOX[RJUDPDDEDL[R
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$&RPSDQKLDFRQWDWDPEpPFRPXPDHTXLSHVLWXDGDHP6KHQ]HQQD&KLQDHPXP
FRPSOH[R FRP DSUR[LPDGDPHQWH  Pð &RP  JHUHQWHV H  HQJHQKHLURV p
SRVVtYHO PDQWHU XP UHODFLRQDPHQWR SUy[LPR FRP RV IRUQHFHGRUHV LQVSHFLRQDQGR
FRQVWDQWHPHQWHRSURFHVVRGHSURGXomRGHOHVPLQLPL]DQGRDVVLPULVFRVGHIDOKDVQRV
SURGXWRV H LQWHUUXSo}HV GH IRUQHFLPHQWR $LQGD DVVLP D HTXLSH UHDOL]D WHVWHV
PHWLFXORVRVSDUDJDUDQWLURSURGXWRFRPPHOKRUTXDOLGDGHSDUDRVFOLHQWHV

$ PHWRGRORJLD GH SURGXomR p GLIHUHQWH SDUD FDGD OLQKD GH SURGXWR FRPHUFLDOL]DGR
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRDEDL[R2VFKLSVGHPHPyULDVmRLQWHJUDOPHQWHSURGX]LGRVQD
IiEULFDGH([WUHPD0*VHQGRTXHpLPSRUWDGDDPDWpULDSULPDQHFHVViULDSDUDVXD
IDEULFDomR &RP UHODomR D SURGXWRV FRPR WDEOHWV FHOXODUHV QRWHERRNV 79V H WHODV
DXWRUiGLRVHFkPHUDVGHVHJXUDQoDRVFRPSRQHQWHVVmRDGTXLULGRVGRVIRUQHFHGRUHV
H PRQWDGRV QDV IiEULFDV 2V GHPDLV SURGXWRV FRPHUFLDOL]DGRV VmR LPSRUWDGRV GH
IRUQHFHGRUHVDVLiWLFRVMiHPVXDIRUPDILQDOHYHQGLGRVDRVFOLHQWHV

$OpPGRSURFHVVRGHSURGXomRGHFKLSVGHPHPyULDtabletsFHOXODUHVQRWHERRNV79V
HWHODVDXWRUiGLRVFkPHUDVGHVHJXUDQoDHQWUHRXWURVVmRUHDOL]DGRVSURFHGLPHQWRV
GHFRQWUROHGHTXDOLGDGHGLYLGLGRVHPGLYHUVDVIDVHVSRUPHLRGHODERUDWyULRSUySULR
DQWHVGDFRPHUFLDOL]DomRGHTXDOTXHUXPGRVSURGXWRV

$LPSRUWDomRGHVWHVSURGXWRVpIHLWDSULQFLSDOPHQWHGD&KLQDH7DLZDQFRPYROXPH
VXSHULRUDFRQWDLQHUVSRUPrVVHQGRTXHDSUR[LPDGDPHQWHGDVLPSRUWDo}HV
VmRFODVVLILFDGDVQRVFDQDLVGHSDUDPHWUL]DomRGD6HFUHWDULDGD5HFHLWD)HGHUDOFRPR
FDQDLV YHUGHV RX VHMD VmR GHVHPEDUDoDGDV DXWRPDWLFDPHQWH VHP TXDOTXHU
YHULILFDomR GLVSHQVD R H[DPH GRFXPHQWDO YHULILFDomR GD PHUFDGRULD H HQWUHJD GRV
GRFXPHQWRV GH LQVWUXomR GR GHVSDFKR  $OpP GLVVR RV SURGXWRV LPSRUWDGRV VmR
HQYLDGRVHUHFHELGRVSRUGLIHUHQWHVSRUWRVGHPDQHLUDDPLQLPL]DURVULVFRVDVVRFLDGRV
DRWUDQVSRUWHGHVVDVPHUFDGRULDV

3RUILPWDPEpPVmRGLVSRQLELOL]DGRVDRVFOLHQWHVXPDVpULHGHVHUYLoRVSyVYHQGDSRU
PHLRGHFDQDLVWHOHI{QLFRVHPtGLDVVRFLDLV

3URGXomRGHFKLSVGHPHPyULD

2V FKLSV GH PHPyULD VmR FLUFXLWRV LQWHJUDGRV GH DOWtVVLPD WHFQRORJLD 3DUD VXD
IDEULFDomR VmR QHFHVViULDV WpFQLFDV IHUUDPHQWDV H FRQKHFLPHQWRV HVSHFtILFRV GD
LQG~VWULDGHVHPLFRQGXWRUHV

2 SURFHVVR SURGXWLYR GH FKLSV GH PHPyULDV WHP FRPR PDWpULD SULPD SULQFLSDO DV
OkPLQDVGHFLUFXLWRVLQWHJUDGRVHPSDVWLOKDVFRQKHFLGDVQDLQG~VWULDFRPRZDIHUVGH
FLUFXLWRV LQWHJUDGRV IHLWRV GH VLOtFLR 2V ZDIHUV SDVVDP SRU  SULQFLSDLV HWDSDV
SURGXWLYDVFRUWHHQFDSVXODPHQWRHWHVWH
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)LJXUD±WaferGHFLUFXLWRVLQWHJUDGRV



$HWDSDGHFRUWHFRQVLVWHQDWUDQVIRUPDomRGRZDIHUSRUPHLRGHSURFHVVRVPHFkQLFRV
GH OL[DPHQWR H FRUWH (VWH SURFHVVR p HVVHQFLDO SDUD TXH R PDWHULDO DOFDQFH DV
HVSHFLILFDo}HVQHFHVViULDVSDUDVHXGLPHQVLRQDPHQWRGHQWURGRFLUFXLWRLQWHJUDGRGR
FKLSGHPHPyULD

)LJXUD±(WDSDGHFRUWHGRwafer



2SURFHVVRGHHQFDSVXODPHQWRUH~QHRXWURVPDWHULDLVHVVHQFLDLVWDLVFRPRDSODFDGH
FLUFXLWRLPSUHVVRILRVGHRXURHUHVLQDVGHHSy[L(VVHSURFHVVRFRQWHPSODDPRQWDJHP
GRGLHRXVHMDDiUHDFRUUHVSRQGHQWHDRHVSDoRRFXSDGRHPXPHOHPHQWRGRFLUFXLWR
QDSODFDGHFLUFXLWRLPSUHVVR2VILRVGHRXURVmRVROGDGRVHQWUHDSODFDGRFLUFXLWRH
RGLHSDUDSHUPLWLUDVLQWHUFRQH[}HVHOpWULFDV(PVHJXLGDpDSOLFDGDDUHVLQDHPWRGR
RFRQMXQWRSDUDSURWHJHURVFRPSRQHQWHVLQWHUQRV
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)LJXUD±)LRVGHRXURVROGDGRVQRdie GHPHPyULD


)LJXUD±$SOLFDomRGHUHVLQDHSy[LQRVdiesHILRVGHRXUR





$ HWDSD ILQDO GH WHVWH FRQVLVWH QRV HQVDLRV H DQiOLVHV GH WRGRV RV FLUFXLWRV LQWHJUDGRV
SURGX]LGRV SRU PHLR GH PiTXLQDV DXWRPiWLFDV GH WHVWH GH IRUPD D DVVHJXUDU R
IXQFLRQDPHQWR H TXDOLGDGH GRV FKLSV 2V FLUFXLWRV DSURYDGRV VmR DUPD]HQDGRV HP
HPEDODJHQV VHODGDV D YiFXR SDUD HYLWDU R FRQWDWR FRP KXPLGDGH H RXWURV SRVVtYHLV
FRQWDPLQDQWHVHSHUPLWLURDUPD]HQDPHQWRHPHVWRTXH

0RQWDJHPGRV3URGXWRV

2SURFHVVRGHPRQWDJHPGRVWDEOHWVFHOXODUHVQRWHERRNV79VHWHODVDXWRUiGLRV
FkPHUDV GH VHJXUDQoD GHQWUH RXWURV SURGXWRV WrP LQtFLR FRP R UHFHELPHQWR GRV
UHVSHFWLYRV FRPSRQHQWHV GRV IRUQHFHGRUHV e UHDOL]DGD D YLVWRULD DPRVWUDO GRV
PDWHULDLV UHFHELGRV SDUD WHVWDU D TXDOLGDGH H HVWRFDPVH RV NLWV DWp R PRPHQWR
RSRUWXQRGHRVPDWHULDLVVHUHPHQFDPLQKDGRVSDUDDOLQKDGHPRQWDJHP

2SURFHVVRGHPRQWDJHPGRVUHIHULGRVHOHWU{QLFRVpGLYLGLGRHPGXDVHWDSDVSULQFLSDLVD
PRQWDJHPGDSODFDHOHWU{QLFDHDLQWHJUDomRGRVGHPDLVFRPSRQHQWHV7RGRVRVSURGXWRV
HOHWU{QLFRVSRVVXHPXPDSODFDGHSURFHVVDPHQWRFHQWUDO ³SODFDPmH´ TXHpRFRPSRQHQWH
SULQFLSDOGRVLVWHPDUHVSRQViYHOSHODVIXQFLRQDOLGDGHVGRDSDUHOKR(VWDSODFDSULQFLSDOp
FRPSRVWDGHXPFLUFXLWRLPSUHVVRTXHFRQHFWDWRGRVRVFRPSRQHQWHVTXHVHUmRPRQWDGRV
HPVXDVXSHUItFLHEHPFRPRRVGHPDLVFRPSRQHQWHVGRSURGXWRWDLVFRPRSURFHVVDGRUHV
PHPyULDVFRQHFWRUHVHFRPSRQHQWHVSDVVLYRV
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)LJXUD±3ODFDGHFLUFXLWRLPSUHVVRSDUDSURGXWRHOHWU{QLFR





)LJXUD±&RPSRQHQWHVSDUDPRQWDJHPQDVXSHUItFLHGDSODFDGHFLUFXLWRLPSUHVVR



2SURFHVVRGHPRQWDJHPGRVFRPSRQHQWHVpUHDOL]DGRDWUDYpVGHOLQKDVGHPRQWDJHP
DXWRPiWLFDV FRP WHFQRORJLD 607 ± Surface-Mount Technology SDGUmR DPSODPHQWH
XWLOL]DGR QD LQG~VWULD GH HOHWU{QLFRV $V OLQKDV 607 UHDOL]DP GH IRUPD WRWDOPHQWH
DXWRPDWL]DGDRXVHMDVHPTXDOTXHULQWHUIHUrQFLDKXPDQDDLQVHUomRHVROGDJHPGRV
FRPSRQHQWHV QD SODFD GH SURFHVVDPHQWR FHQWUDO (VVH SURFHVVR p HVVHQFLDO SDUD
SURGXomRGRVHOHWU{QLFRVWHQGRHPYLVWDTXHHPFDGDSODFDGHSURFHVVDPHQWRFHQWUDO
VmR VDOGDGDV FHQWHQDV RX DWp PHVPR PLOKDUHV GH FRPSRQHQWHV PLFURVFySLFRV SRU
SURGXWR

$ &RPSDQKLD SRVVXL OLQKDV GH 607 6XUIDFH0RXQW 7HFKQRORJ\ QDV SODQWDV GH
0DQDXV$0H([WUHPD0*HRVFRPSRQHQWHVIDEULFDGRVQHVWDVOLQKDVVmRXWLOL]DGRV
QDOLQKDGHPRQWDJHPQDLQVWDODomRIDEULOGH([WUHPD0*
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)LJXUD±/LQKDVGHPRQWDJHPDXWRPiWLFDV607




)LJXUD±3ODFDGHSURFHVVDPHQWRFHQWUDOFRPRVFRPSRQHQWHVPRQWDGRV





$HWDSDGHLQWHJUDomRFRQVLVWHQDPRQWDJHPGDSODFDGHSURFHVVDPHQWRFHQWUDOFRPR
JDELQHWH SOiVWLFR RX PHWiOLFR WHOD /&' FRQHFWRUHV ERW}HV H WRGRV RV GHPDLV LWHQV
DSOLFiYHLV SDUD FDGD XP GRV SURGXWRV (VWD HWDSD p UHDOL]DGD SRU PHLR GH OLQKDV GH
PRQWDJHP FRPHWDSDVPDQXDLVH DXWRPDWL]DGDVGHDFRUGRFRPDHVSHFLILFDomRGR
SURGXWR8PDOLQKDGHLQWHJUDomRpFRQILJXUDGDSDUDTXHFDGDSRVWRGHWUDEDOKRUHDOL]H
RSHUDo}HV FRP WHPSRV VLPLODUHV GH IRUPD TXH R SURFHVVR GH PRQWDJHP QmR VHMD
LQWHUURPSLGR7RGRRSURFHVVRGHLQGXVWULDOL]DomRGHXPsmartphoneFRPHoDQGRSHOD
GDPRQWDJHP607DWpDFRQFOXVmRGDLQWHJUDomRGHWRGRVRVVHXVFRPSRQHQWHVSRGH
VHUUHDOL]DGRHPDSUR[LPDGDPHQWHPLQXWRVSRUH[HPSOR

)LJXUD±/D\RXWEiVLFRGHXPDOLQKDGHLQWHJUDomR
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)LJXUD±/LQKDVGHLQWHJUDomRGHHOHWU{QLFRV



7HVWHVGH4XDOLGDGH

$R ORQJR GR SURFHVVR GH PRQWDJHP H DR ILQDO GD OLQKD VmR UHDOL]DGRV WHVWHV GH
TXDOLGDGHHPODERUDWyULRSUySULR$FRPSDQKLDSRVVXLIRUWHFRQWUROHGHTXDOLGDGHSDUD
WHVWDUHKRPRORJDUWRGRVRVSURGXWRVPRQWDGRVQDVIiEULFDV$RWRGRVmRUHDOL]DGRV
DSUR[LPDGDPHQWH  WHVWHV GH TXDOLGDGH SDUD FDGD SURGXWR GHQWUH HOHV WHVWHV
IXQFLRQDLVRVTXDLVVLPXODPRXVRGRSURGXWRFRPRVHHVWLYHVVHQRXVRGRGLDDGLD
GRFOLHQWHWHVWHVGHFRQILDELOLGDGHRVTXDLVDYDOLDPDWROHUkQFLDVHIDOKDVTXHSRGHP
GHFRUUHU SHOR XVR SURORQJDGR H LQWHQVLYR GD XQLGDGH H WHVWHV GH GHVHPSHQKR TXH
PHQVXUDP R FRPSRUWDPHQWR HP UHODomR DR WHPSR D XWLOL]DomR GH UHFXUVRV H D
HILFLrQFLDGHXPPRGRJHUDOGRSURGXWR

2SULPHLURQtYHOGHWHVWHGRVSURGXWRVFRQVLVWHHPXPDLQVSHomRYLVXDOGDSHUIRUPDQFH
GRVDSDUHOKRVFRPDXWLOL]DomRGHQtYHLVEDL[RVHHOHYDGRVGHHQHUJLD2VHJXQGRQtYHO
GH WHVWHV GRV SURGXWRV FRQVLVWH HP LQVSHo}HV UHDOL]DGDV SRU PHLR GH UDLR[ SDUD
YHULILFDomR GRV FRPSRQHQWHV GRV SURGXWRV 2 WHUFHLUR QtYHO GH WHVWHV FRQVLVWH QD
VHSDUDomRGRVFRPSRQHQWHVGDVDPRVWUDVSDUDVXDDQiOLVHLQGLYLGXDOL]DGD

$SyVDSURYDomRQRVWHVWHVRVSURGXWRVVmRHVWRFDGRVHSRVWHULRUPHQWHHQFDPLQKDGRV
SDUDGLVWULEXLomR7DLVSURFHGLPHQWRVSHUPLWHPDOFDQoDUXPDWD[DLQIHULRUDSURGXWRV
GHYROYLGRVSRUPHLRGDJDUDQWLDDFDGDSURGXWRVYHQGLGRV

E
&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

2SURFHVVRGHGLVWULEXLomRDEUDQJHWRGDVDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVjDGPLQLVWUDomR
GRV HVWRTXHV H j GLVSRQLELOL]DomR GRV SURGXWRV SDUD RV FOLHQWHV YDUHMLVWDV H
FRQVXPLGRUHVILQDLV SRUPHLRGRVFDQDLVGHYHQGDTXHSURSRUFLRQDPXPDFREHUWXUD
HPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOVHQGRGRVFOLHQWHVFREHUWRVEDVHDGRVQR6XGHVWH
QR1RUGHVWHQR6XOQR&HQWUR2HVWHHQR1RUWH2WLPHSUySULRGH
YHQGDVpFRPSRVWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRUDGPLQLVWUDGRUHVGRV
FDQDLVGHYHQGDVDGPLQLVWUDGRUHVUHJLRQDLVGHYHQGDVHPDLVGHYHQGHGRUHV
HSURPRWRUHVWRGRVFRQHFWDGRVSRUVLVWHPDVSURSULHWiULRV
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&DQDLVGH9HQGD

$&RPSDQKLDSRVVXLFDSLODULGDGHQRVFDQDLVGHYHQGD2VSURGXWRVVmRYHQGLGRVHP
SRQWRV GH YHQGD ItVLFRV GH WHUFHLURV HP ORMDV GH YDUHMR ORMDV GH GHSDUWDPHQWR
VXSHUPHUFDGRVEHPFRPRSRUPHLRGHPDUNHWSODFHVQR%UDVLOLQFOXLQGRDTXHOHV
GLVSRQLELOL]DGRV SRU $PD]RQ 0HUFDGR /LYUH 0DJD]LQH /XL]D /RMDV $PHULFDQDV
6KRSWLPH 6XEPDULQR DOpP GH XPD SODWDIRUPD GH e-commerce FRP VHWH ORMDV GH
PDUFDVSUySULDV

$RORQJRGRDQRGHRVSURGXWRVIRUDPYHQGLGRVSDUDDSUR[LPDGDPHQWHPLO
FOLHQWHVYDUHMLVWDVFRPRSRUH[HPSOR/RMDV$PHULFDQDV&HQFRVXG0DJD]LQH/XL]D
&DUUHIRXU:DOPDUWDOpPGHORMDVFRPDWXDomRPDLVUHJLRQDOWDLVFRPR/RMDV&RORPER
&DVD 9tGHR*D]LQ*UXSR0DWHXV(OHWUR=HPD(OHWURVRPGHQWURRXWURV

2LQtFLRGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRFRPHoDQDiUHDFRPHUFLDOSRUPHLRGR0HUFXU\
XP VLVWHPD RQOLQH GH JHVWmR TXH SRVVLELOLWD DRV UHSUHVHQWDQWHVFOLHQWHV GH YDUHMR
DSUHVHQWDUHPVHXVSHGLGRVGHFRPSUD3RUPHLRGHVWDSODWDIRUPDDHTXLSHGHYHQGDV
WHPDFHVVRDRVGDGRVGRHVWRTXHSUHoRVGHYHQGDVXJHULGRVLQIRUPDo}HVVREUHWRGRV
RV SURGXWRV GLVSRQtYHLV EHP FRPR SUHYLVmR GH GLVSRQLELOL]DomR GH HVWRTXH
DFRPSDQKDPHQWRGHSHGLGRVDQWHULRUHVSUD]RGHHQWUHJDGDGRVGHIDWXUDPHQWRHQWUH
RXWUDV IXQFLRQDOLGDGHV $GLFLRQDOPHQWH R VLVWHPD 0HUFXU\ SHUPLWH TXH D HTXLSH GH
YHQGDVFRQVXOWHDVLQIRUPDo}HVVREUHRKLVWyULFRGDVFRPSUDVUHDOL]DGDVSHORVFOLHQWHV
EHPFRPRVXJHVW}HVGHFRPSUDVFRPEDVHHPRXWUDVUHGHVYDUHMLVWDVFRPSDUiYHLV

&OLHQWHVYDUHMLVWDV

&RP PDLV GH  PLO SRQWRV GH YHQGD HVSDOKDGRV HP WRGDV DV UHJL}HV GR %UDVLO RV
SURGXWRV VmR YHQGLGRV HP HVWDEHOHFLPHQWRV GH YDUHMR ORMDV GH GHSDUWDPHQWR
VXSHUPHUFDGRVHORMDVGHHTXLSDPHQWRVVHQGRGDVYHQGDVUHDOL]DGDVDWUDYpVGRV
SULQFLSDLV YDUHMLVWDV QDFLRQDLV FRPR 3mR GH $o~FDU $PD]RQ /RMDV $PHULFDQDV
0DJD]LQH/XL]D9LD9DUHMRH5DLD'URJDVLOHGDVYHQGDVDWUDYpVGRVYDUHMLVWDV
UHJLRQDLV H SDUD FRQVXPLGRU ILQDO $EDL[R VHJXHP DOJXQV GHVWDTXHV GRV SULQFLSDLV
SRQWRVGHYHQGD
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$ &RPSDQKLD SRVVXL WDPEpP XP DSOLFDWLYR SURSULHWiULR 0XOWLSOLN TXH p XWLOL]DGR QR
HQJDMDPHQWR FRP RV YHQGHGRUHV YDUHMLVWDV H EDOFRQLVWDV FRP PDLV GH  XVXiULRV
UHJLVWUDGRVRDSOLFDWLYRSRVVXLWUrVSULQFLSDLVIXQFLRQDOLGDGHVVHQGRHODVDSUR[LPLGDGH
FRPDHTXLSHGHYHQGDFRQWUROHHPWHPSRUHDOGHWRGDVDVWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVH
GLUHFLRQDULQFHQWLYRVDHTXLSHGHYHQGDSDUDDXPHQWDUDSHQHWUDomRGRVSURGXWRV

E-commerce

&RP5PLOK}HVGHUHFHLWDHPFRPPDLVGHGHFUHVFLPHQWRFRPSDUDGR
DRe-commerceIRLUHVSRQViYHOSRUGDUHFHLWDOtTXLGDHPFRPPDLVGH
PLOK}HVGHXVXiULRVYLVLWDQGRRVLWHGD&RPSDQKLDSRUDQR

$ &RPSDQKLD FRQWD WDPEpP FRP  PDUNHWSODFHV SDUFHLURV FRPR &DUUHIRXU
$PD]RQ'RW]0XOWLSOXV0DJD]LQH/XL]D%XVFDSp=RRPHPXLWRVRXWURV

$LQGDQHVVHFRQWH[WRSRVVXtGLYHUVRVSURMHWRVGHLQWHJUDOL]DomRGRVSRQWRVGHYHQGD
FRP VXDV SODWDIRUPDV RQOLQH FRP ZHEVLWH SURSULHWiULRV SRU PDUFD FRPR 0XOWLODVHU
0LUDJH:HHJR3XOVH$WULR0XOWLNLGVH*LJD6HFXULW\SRUH[HPSOR

*HVWmRGH(VWRTXH

$FRPSDQKLDGHVHQYROYHXXPVLVWHPDSURSULHWiULRTXHSHUPLWHPRQLWRUDUHRWLPL]DURV
QtYHLV GH HVWRTXH H UHQWDELOLGDGH SRU SURGXWR R *DSV 3URGXWRV FRP DOWRV QtYHLV GH
HVWRTXHHEDL[RVYROXPHVGHYHQGDVWrPRVSUHoRVDMXVWDGRVSDUDDWLQJLUXPQtYHOGH
GHPDQGD DGHTXDGR e VHJXLGD XPD SROtWLFD GH OLTXLGDomR GH HVWRTXH RQGH FDVR D
SURGXomRGHXPDPHUFDGRULDVHMDVXVSHQVDJUDGXDOPHQWHEDL[DVHDIDL[DGHSUHoR
DWpRHVWRTXHVHUWRWDOPHQWHOLTXLGDGR
-85B63Y

PÁGINA: 150 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1



7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

$VVLPDJHVWmRGHHVWRTXHVFRPELQDRSURFHVVRDXWRPiWLFRGHUHSRVLomREDVHDGRHP
PRGHORVHVWDWtVWLFRVFRPRFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDGHJHVWRUHVGHFDGDOLQKDGH
SURGXWR$UHVSRQVDELOLGDGHSHODDGPLQLVWUDomRGRQtYHOGHHVWRTXHVpDWULEXtGDDFDGD
JHVWRUGHSURGXWRV0RQLWRUDPVHFRQVWDQWHPHQWHDVYHQGDVPDUJHQVHUHQWDELOLGDGH
GHWRGRVRVSURGXWRVRIHUHFLGRVDQDOLVDQGRRVUHVXOWDGRVFRPRPHVPRDOJRULWPRTXH
DX[LOLDDLQFRUSRUDomRGHQRYRVODQoDPHQWRV(VVHDOJRULWPRDMXVWDRSUHoRHUHSRVLomR
GH HVWRTXH j GHPDQGD REVHUYDGD H HYHQWXDOPHQWH OHYD D GHVFRQWLQXDomR GH
GHWHUPLQDGDVOLQKDVTXHQmRHVWmRDWHQGHQGRRVFULWpULRVGHILQLGRV$RVHGHSDUDUFRP
XPSURGXWRTXHDSUHVHQWDUHQWDELOLGDGHDEDL[RGDHVSHUDGDRDOJRULWPRUHGX]RSUHoR
GHVVHSURGXWRGHIRUPDDHOLPLQDURHVWRTXHHQmRSHUPLWLUDVXDUHSRVLomR3RUHVVD
UD]mRDFRPSDQKLDVGHGLFDVHDSHQDVjFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVFRPDOWDOLTXLGH]
UHGX]LQGRVHQVLYHOPHQWHRULVFRGHQmRVHGDUYD]mRDRHVWRTXHPHVPRTXHDSUHoRV
PDLV EDL[RV H GHVFRQWLQXDVH FRP SHUGDV PtQLPDV RV SURGXWRV TXH QmR WLYHUDP D
SHUIRUPDQFHHVSHUDGD

/RJtVWLFD

$WXDOPHQWH WRGRV RV SURGXWRV VmR HVWRFDGRV H GLVWULEXtGRV D SDUWLU GR FHQWUR GH
GLVWULEXLomRSUySULRORFDOL]DGRHP([WUHPD0*LQFOXVLYHSDUDDVYHQGDVUHDOL]DGDVSRU
PHLRGRe-commerce2IOX[RJUDPDDEDL[RUHSUHVHQWDRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRSDUD
RVSURGXWRVDGTXLULGRVQRFDQDOGHYDUHMR



2VLVWHPDORJtVWLFRFRQWDFRPXPDiUHDGHVHSDUDomRGHSHGLGRVHILFLHQWHTXHSHUPLWH
PDQLSXODUDSUR[LPDGDPHQWHPLOSURGXWRVSRUGLDHGHVSDFKDUGDVYHQGDVHP
DWp XP GLD ~WLO '  $GLFLRQDOPHQWH  GDV HQWUHJDV VmR UHDOL]DGDV QR SUD]R
LQGLFDGRQRPRPHQWRGDFRPSUD2VLVWHPDDFRPSDQKDWRGDVDVPRYLPHQWDo}HVGH
HVWRTXHHPWHPSRUHDO1HVVHVHQWLGRVmRDGRWDGRVRVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRVFRPR
SUiWLFDVGHJHVWmR L UHFHELPHQWRGHPHUFDGRULDVDSHQDVHPGDWDHKRUDDJHQGDGD
FRPRVIRUQHFHGRUHV LL FRQIHUrQFLDGDPHUFDGRULDFRPDQRWDILVFDO LLL FRQIHUrQFLD
SDUD JDUDQWLU TXH RV SURGXWRV DSUHVHQWDP SOHQD FRQGLomR GH FRPHUFLDOL]DomR LY 
Pi[LPDHILFLrQFLDQDRFXSDomRGRVHVSDoRVGHQWURGRFHQWURGHGLVWULEXLomR

$UHGHGHORJtVWLFDHGLVWULEXLomRSRVVXLDOFDQFHQDFLRQDOSRUPHLRGDXWLOL]DomRGH
HPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVGHORJtVWLFDTXHJDUDQWHPHQWUHJDVUiSLGDVHFRPSOHWDVSDUDRV
FOLHQWHVYDUHMLVWDV$VWUDQVSRUWDGRUDVVmRFXLGDGRVDPHQWHVHOHFLRQDGDVHPRQLWRUDGDV
SHODHTXLSHGHORJtVWLFD$FRPSDQKLDFRQVLGHUDTXHRVLVWHPDORJtVWLFRPXOWLFDQDOH
LQWHJUDGR p XPD JUDQGH YDQWDJHP FRPSHWLWLYD QD PHGLGD HP TXH SURSRUFLRQD j
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&RPSDQKLDSUD]RVHFXVWRVGHHQWUHJDHILFLHQWHV$TXDOLGDGHH FXVWREHQHItFLRGDV
HPSUHVDV GH ORJtVWLFD UHVSRQViYHLV SHOD HQWUHJD GRV SURGXWRV p PRQLWRUDGD
FRQVWDQWHPHQWH 'HVWD IRUPD FDVR KDMD TXDOTXHU SUREOHPD FRP XPD GHWHUPLQDGD
HPSUHVDUDSLGDPHQWHHVWDVHUiVXEVWLWXtGD

Distribuição para vendas pelo e-commerce
$&RPSDQKLDHVWiFRQHFWDGDDPDLVGHPDUNHWSODFHVEHPFRPRSRVVXLSODWDIRUPD
GHe-commerceSUySULDIRUPDGDSRUVHWHwebsitesGHPDUFDVSUySULDVTXHSHUPLWHj
FRPSDQKLDRIHUHFHURSRUWIyOLRFRPSOHWRSDUDRVFRQVXPLGRUHVILQDLVSHVVRDVItVLFDV
$VHQWUHJDVGRe-commerceVmRUHDOL]DGDVSHORV&RUUHLRVHRXWUDVWUDQVSRUWDGRUDV
2IOX[RJUDPDDEDL[RUHSUHVHQWDRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRSDUDRVSURGXWRVDGTXLULGRV
QRe-commerceHPDUNHWSODFH




6HUYLoRV3yV9HQGD

2V VHUYLoRV SyVYHQGD SHUPLWHP DSULPRUDU R QtYHO GH VDWLVIDomR GRV FRQVXPLGRUHV
EHP FRPR VXD ILGHOL]DomR SRU PHLR GH XPD HVWUDWpJLD PXOWLFDQDO TXH GLVSRQLELOL]D
DWHQGLPHQWR WHOHI{QLFR TXH DSUHVHQWDUDP XPD WD[D GH DSUR[LPDGDPHQWH  GH
FRQVXOWDV DWHQGLGDV QD SULPHLUD WHQWDWLYD DWHQGLPHQWR HP PtGLDV VRFLDLV FRP XP
WHPSRPpGLRGHPLQXWRVSDUDDWHQGLPHQWRjVVROLFLWDo}HVHRXWURVFDQDLVFRPRH
PDLOHFKDWRQOLQH$HVWUXWXUDGHSyVYHQGDVGD&RPSDQKLDHVWiGHVFULWDDEDL[R
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$LPDJHPDEDL[RLOXVWUDRSURFHVVRGHGLVWULEXLomRHYHQGDGHSURGXWRVGD&RPSDQKLD



&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR



F

$ &RPSDQKLD RSHUD QR VHWRU GH EHQV GH FRQVXPR PDLV HVSHFLILFDPHQWH QR
GHVHQYROYLPHQWR IDEULFDomR GLVWULEXLomR YHQGD H SyVYHQGD GH HTXLSDPHQWRV
HOHWURHOHWU{QLFRV GH WHOHFRPXQLFDomR HVSRUWLYRV DFHVVyULRV GH LQIRUPiWLFD 79 
YtGHREULQTXHGRVSURGXWRVSDUDSHWHQWUHRXWURV6HQGRDVVLPSRUFRQWDGDDWXDomR
QR YDUHMR D FRPSDQKLD p DIHWDGD SHOR GHVHPSHQKR GD HFRQRPLD QDFLRQDO
SULQFLSDOPHQWHSHODGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHSHODUHQGDGRFRQVXPLGRU

,
3HUVSHFWLYDVGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

$HFRQRPLDEUDVLOHLUDSUHVHQFLRXUHFHVVmRHFRQ{PLFDQRV~OWLPRVDQRVRTXHLPSDFWRX
QHJDWLYDPHQWHSRUFRQVHTXrQFLDRVHWRUGHEHQVGHFRQVXPR(PRLVRODPHQWR
VRFLDOXWLOL]DGRFRPRIRUPDGHDPHQL]DomRGRVLPSDFWRVGD&29,'IH]FRPTXHD
DWLYLGDGH HFRQ{PLFD GLPLQXtVVH VLJQLILFDWLYDPHQWH FRP R IHFKDPHQWR GH GLYHUVRV
HVWDEHOHFLPHQWRV H D FLUFXODomR GH SHVVRDV ILFDU UHVWULWD 1R HQWDQWR PHVPR FRP
PHGLGDVGHUHVWULomRDLQGDHPYLJrQFLDHPGLYHUVRVORFDLVGRSDtVpHVSHUDGRXPD
UHWRPDGDGRFUHVFLPHQWRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDMiSDUDRDQRGH$OpPGHVVH
LPSDFWR GLUHWR Ki XP LPSDFWR LQGLUHWR QD FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU &RPR PRVWUDGR
PDLV j IUHQWH R tQGLFH GH FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU GLPLQXLX VLJQLILFDWLYDPHQWH QRV
SULPHLURV PHVHV GR DQR GH  PRVWUDQGR XP VHQWLPHQWR GH UHFHLR H PHGR QDV
SHVVRDVHPUHODomRDRIXWXURGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD1RHQWDQWRRVGDGRVPRVWUDP
TXHRFRQVXPLGRUYHPJDQKDQGRFDGDYH]PDLVVHJXUDQoDQRV~OWLPRVPHVHVGH
HLQtFLRGHFRPRLQtFLRGDYDFLQDomRFRQWUDD&29,'QR%UDVLO$VSURMHo}HV
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DVHJXLUUHIOHWHPDPHGLDQDGDVH[SHFWDWLYDVGHDQDOLVWDVRXYLGRVSHOR%DQFR&HQWUDO
GR%UDVLO ³%$&(1´ HPGHDEULOGH

&UHVFLPHQWRUHDOGR3,%KLVWyULFRHSURMHWDGR


)RQWH,%*(H5HODWyULR)RFXV


ËQGLFHGHFRQILDQoDGRFRQVXPLGRU


)RQWH)HFRPpUFLR
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&RPRFRQVHTXrQFLDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDDSUHVVmRLQIODFLRQiULDWDPEpPGLPLQXLX
1RJUiILFRDEDL[RVmRPRVWUDGRVRVYDORUHVKLVWyULFRVHDPHGLDQDGDVH[SHFWDWLYDVGH
DQDOLVWDVRXYLGRVSHOR%$&(1HPGHDEULOGH2FRQVHQVRGHPHUFDGRSDUDD
LQIODomR GH ORQJR SUD]R p GH  DD &RQFRPLWDQWHPHQWH DV WD[DV GH MXURV IRUDP
UHGX]LGDVGHHPHDWLQJLUDPHPDJRVWRGHHHVWmRDWXDOPHQWH
QRSDWDPDUGHHPDEULOGHVHJXQGRGDGRVGLYXOJDGRVSHOR%DQFR&HQWUDO
GR %UDVLO (VVD UHGXomR SHUPLWH R FUHVFLPHQWR GR FRQVXPR LPSXOVLRQDGR SRU PDLRU
GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DOpP GH DPHQL]DU R LPSDFWR GR HQGLYLGDPHQWR GRV
FRQVXPLGRUHV

,3&$KLVWyULFRHSURMHWDGR

)RQWH%$&(1H5HODWyULR)RFXV




6HOLF0HWDILPGHSHUtRGRKLVWyULFRHSURMHWDGR

)RQWH%$&(1H5HODWyULR)RFXV
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$R DQDOLVDU R GHVHPSUHJR KLVWyULFR GR SDtV REVHUYDVH TXH R LQGLFDGRU YLQKD HP
WHQGrQFLD GH TXHGD GHVGH MDQHLUR GH  DWp MDQHLUR GH  &RP RV LPSDFWRV
HFRQ{PLFRVFDXVDGRVSHODVSROtWLFDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDODWD[DGHGHVHPSUHJR
YROWRXDFUHVFHUFKHJDQGRDHPMDQHLURGH2JUiILFRDEDL[RPRVWUDDWD[D
GHGHVHPSUHJRKLVWyULFDGHVGHMDQHLURGH

7D[DGH'HVHPSUHJR

)RQWH,%*(




$RPHVPRWHPSRDSHVDUGRFRQVXPRGDVIDPtOLDVWHUVRIULGRXPDTXHGDUHOHYDQWHQR
7 SRU FRQWD GD &29,' R tQGLFH Mi GHPRQVWURX UiSLGD UHFXSHUDomR QR 7 H
7 UHWRUQDQGR D SDWDPDUHV GH FRQVXPR GR 7 2 tQGLFH DEDL[R GHPRQVWUD R
FRPSRUWDPHQWR KLVWyULFR GR FRQVXPR GDV IDPtOLDV HP IRUPD GH tQGLFH
GHVVD]RQDOL]DGR

3,%WULPHVWUDOFRQVXPRGDVIDPtOLDVËQGLFHGHVVD]RQDOL]DGR

)RQWH%$&(1
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¬ PHGLGD TXH XPD PHOKRUD GR DPELHQWH HFRQ{PLFR VH FRQFUHWL]H VXSRUWDGR SHOD
YDFLQDomRGDSRSXODomRHYROWDGDFRQILDQoDWDLVPXGDQoDVFULDPXPDPELHQWHPDLV
IDYRUiYHOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRVHWRUYDUHMLVWDMiTXHRFRQVXPLGRUHVSHFLDOPHQWH
DTXHOH GH PHQRU UHQGD SDVVD D WHU PDLV RSRUWXQLGDGHV GH FRPSUDU SURGXWRV FRPR
HOHWURHOHWU{QLFRVHOHWURGRPpVWLFRVHRXWURVGHPDLRUYDORUDJUHJDGR

,,
&DQDLVGHYHQGD

$&RPSDQKLDUHDOL]DVXDVYHQGDVSRUPHLRGHXPDSODWDIRUPDPXOWLFDQDOGLYHUVLILFDGD
H LQWHJUDGD FRPSRVWD SRU   SRQWRV GH YHQGD ItVLFRV GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV  
PDUNHWSODFHV GRV FOLHQWHVYDUHMLVWDV H   e-commerce SURSULHWiULR $ &RPSDQKLD
DFUHGLWD TXH GRV FDQDLV GH YHQGD TXH DWXDOPHQWH RSHUD R e-commerce WHP XPD
SRVLomRGHUHOHYkQFLDHFRPSRWHQFLDOGHGHVHQYROYLPHQWR

$EHUWXUDGDV9HQGDVSRU&DQDO




2 e-commerce HVWi WUD]HQGR QRYDV FDUDFWHUtVWLFDV SDUD R PHUFDGR GH YDUHMR EUDVLOHLUR
HVSHFLDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GR VHX FUHVFLPHQWR 6HJXQGR GDGRV GR :HEVKRSSHUV DV
YHQGDV RQOLQH VDOWDUDP GH 5 ELOK}HV HP  SDUD 5 ELOK}HV HP  R TXH
UHSUHVHQWRX XP FUHVFLPHQWR PpGLR DQXDO GH  0DLV GH  PLOK}HV GH FRQVXPLGRUHV
EUDVLOHLURVIL]HUDPSHORPHQRVXPDFRPSUDYLUWXDOHPFUHVFLPHQWRGHDQWH

0HVPRQXPFHQiULRGHFULVHRe-commercePDQWHYHFUHVFLPHQWRUHVLVWHQWHQRYROXPH
GHSHGLGRVQRV~OWLPRVDQRVFRPGHFUHVFLPHQWRDQXDOHPHP
HPHHPVHJXQGRGDGRVGR:HEVKRSSHUV&RPWDOFUHVFLPHQWR
Re-commerceSDVVDDUHSUHVHQWDUXPDSDUWHFDGDYH]PDLVVLJQLILFDWLYDGRQHJyFLR
YDUHMLVWDTXHWHPDGDSWDGRFRQWLQXDPHQWHVHXVFDQDLVGHYHQGDDXPPXQGRFDGDYH]
PDLVFRQHFWDGR'LDQWHGHVWHFHQiULRVHWRUQDPQHFHVViULRVVLVWHPDVVyOLGRVHGHIiFLO
XWLOL]DomRFRPSODWDIRUPDVGHPDUNHWSODFHFULDQGRQRYDVUHODo}HVHQWUHFRQVXPLGRUHV
HYHQGHGRUHV
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2%UDVLOWHPDWHUFHLUDPDLRUSRSXODomRFRQHFWDGDjLQWHUQHWGRPXQGRPHGLGRSHOR
WHPSR GH DFHVVR j LQWHUQHW QR GLD FRP EDVH HP GDGRV GH -DQ H[SRVWRV QR
UHODWyULR GD $WOkQWLFR 'H DFRUGR FRP R PHVPR UHODWyULR GH  SDUD  D
SHQHWUDomR GD LQWHUQHW QD SRSXODomR EUDVLOHLUD SDVVRX GH FHUFD GH  SDUD 
$SHVDU GHVWD IRUWH HYROXomR H GR WDPDQKR DEVROXWR GD SRSXODomR DLQGD Ki JUDQGH
HVSDoR SDUD FUHVFLPHQWR GDGR TXH RV QtYHLV GH SHQHWUDomR GD LQWHUQHW VH PDQWpP
FRQVLGHUDYHOPHQWH DEDL[R GR GH RXWURV SDtVHVPDLV GHVHQYROYLGRV FRPR RV (VWDGRV
8QLGRV   H $OHPDQKD   FRQIRUPH LQIRUPDo}HV GD PHVPD SHVTXLVD 7DLV
GDGRV HYLGHQFLDP D WHQGrQFLD GH PDQXWHQomR GR IRUWH FUHVFLPHQWR GR FDQDO GH ecommerceSDUDRVSUy[LPRVDQRVTXHUHSUHVHQWRXDSHQDVFHUFDGHGDVYHQGDVGD
&RPSDQKLDHP

,,,
/LQKDVGHSURGXWRV

$ FRPSDQKLD VH GHVWDFD SHOD FDSDFLGDGH GH RIHUHFHU D VHXV FOLHQWHV XP PL[ GH
SURGXWRV GLYHUVLILFDGR FRP PDLV GH  PLO 6.8V VXSRUWDGR SRU VXD FDSDFLGDGH GH
GLVWULEXLomR H TXDOLGDGH GRV SURGXWRV 2V SULQFLSDLV PHUFDGRV GH DWXDomR GD
&RPSDQKLDVmRGHWDOKDGRVDEDL[R



'LVSRVLWLYRV0yYHLV
&RQVLGHUDQGRRXVRGDLQWHUQHWDVWHQGrQFLDVGHDXPHQWRGHDGRomRGHWHOHWUDEDOKR
home office) H HGXFDomR j GLVWkQFLD, DOpP GD WHQGrQFLD SHOD PDLRU SHQHWUDomR H
UHSRVLomR GH GLVSRVLWLYRV PyYHLV HP WRGDV DV FODVVHV VRFLDLV D FRPSDQKLD HQ[HUJD
XPDSHUVSHFWLYDSRVLWLYDSDUDRFRQVXPRGHFRPSXWDGRUHVVPDUWSKRQHVHWDEOHWV$
OLQKDGHSURGXWRVGHGLVSRVLWLYRVPyYHLVUHSUHVHQWRXGDVYHQGDVHPVHQGR
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DVHJXQGDFDWHJRULDPDLVUHSUHVHQWDWLYDGHYHQGDVGDFRPSDQKLDHRQGHHQ[HUJDVH
XPPRPHQWRIDYRUiYHOSDUDRVVHJPHQWRVGHDWXDomRHS~EOLFRDOYR

1RV ~OWLPRV DQRV R HQVLQR j GLVWkQFLD (D'  SDVVRX D WHU FDGD YH] PDLV
UHSUHVHQWDWLYLGDGH QR HQVLQR VXSHULRU QDFLRQDO (P  KDYLD FHUFD GH  PLO
PDWUtFXODVUHDOL]DGDVQDUHGHSULYDGDHPFXUVRVjGLVWkQFLD(PHVVHQ~PHUR
SDVVRXDVHUFHUFDGH[PDLRUFRPPDLVGHPLOK}HVGHPDWUtFXODV(VVDWHQGrQFLD
ILFDDLQGDPDLVHYLGHQWHDRDQDOLVDUDHYROXomRGRQ~PHURGHFXUVRVGHJUDGXDomR(D'
QR%UDVLOTXHSDVVRXGHFXUVRVHPSDUDHPXPFUHVFLPHQWRGH
PDLV GH [ QR SHUtRGR VHJXQGR R &HQVR GD (GXFDomR 6XSHULRU GR ,1(3 3RU FRQWD
GHVVH PRYLPHQWR FRPELQDGR FRP QRYRV SDGU}HV GH FRQVXPR SURYHQLHQWHV GD
SDQGHPLD FRP SHVVRDV HP FDVD H VH DGDSWDQGR D WHQGrQFLDV FRPR WHOHWUDEDOKR
home office) H HGXFDomR j GLVWkQFLD D FRPSDQKLD HQWHQGH TXH R FUHVFLPHQWR GR
VHJPHQWRGHGLVSRVLWLYRVPyYHLVGHYHVHUDFHOHUDGRQRVSUy[LPRVDQRV7DOPRYLPHQWR
SRGHRFRUUHUVHMDSHORDXPHQWRGRQ~PHURGHGLVSRVLWLYRVSHUFDSLWDEHPFRPRSHOD
QHFHVVLGDGHGHUHSRVLomRGHWDLVGLVSRVLWLYRVDOpPGDGLVSRQLELOL]DomRGRVGLVSRVLWLYRV
PyYHLVSHORJRYHUQRDRVDOXQRVGRHQVLQRS~EOLFR

,VVRVHUHIRUoDSHORHVIRUoRGR6(6X0(&TXHYHPWUDEDOKDQGRGHVGHQR3ODQR
GH([SDQVmRGD(D'QDV,QVWLWXLo}HV)HGHUDLVGH(GXFDomR6XSHULRU ,)(6 7DOSURMHWR
YLVOXPEUDDPSOLDURDFHVVRHDSHUPDQrQFLDGRVHVWXGDQWHVSRUPHLRGDHGXFDomRD
GLVWkQFLDHDVVHJXUDUDTXDOLGDGHGDRIHUWDGHFXUVRV

7DO WHQGrQFLD GH (D' H GLJLWDOL]DomR GR HQVLQR QmR VH UHVXPH VRPHQWH DR HQVLQR
VXSHULRU(PRJRYHUQRGRHVWDGRGH6mR3DXORDQXQFLRXRLQYHVWLPHQWRGH5
ELOKmRHPWHFQRORJLDSDUDHVFRODVHVWDGXDLV6HJXQGRRJRYHUQRWDOLQYHVWLPHQWR
VHUi GHVWLQDGR D FRPSUD GH QRWHERRNV GHVNWRSV ZLIL HVWDELOL]DGRUHV 79V HQWUH
RXWURV LWHQV SDUD PHOKRUDU D FRQHFWLYLGDGH QDV  PLO HVFRODV GD UHGH HVWDGXDO $
&RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVH PRYLPHQWR GHYH RFRUUHU FRP PDLV IUHTXrQFLD QmR
VRPHQWH QR JRYHUQR GH 6mR 3DXOR PDV HP RXWUDV UHJL}HV GR SDtV HP EXVFD GH
DVVHJXUDURDFHVVRjWHFQRORJLDSDUDRVDOXQRVGDUHGHS~EOLFDGHHQVLQR

$&RPSDQKLDWDPEpPREVHUYDXPDPXGDQoDGDSUHIHUrQFLDGRFRQVXPLGRUFDGDYH]
PDLVIRFDGRHPQRWHERRNVVPDUWSKRQHVHWDEOHWVDRLQYpVGHFRPSXWDGRUHVdesktop. 

Celulares
&RP RV DYDQoRV WHFQROyJLFRV H DV FRQVHTXHQWHV PXGDQoDV QDV SUHIHUrQFLDV GR
FRQVXPLGRURPHUFDGRGHVPDUWSKRQHVEUDVLOHLURVFUHVFHXIRUWHPHQWH(PIRL
ILUPDGR XP DFRUGR GH H[FOXVLYLGDGH SDUD IDEULFDomR H FRPHUFLDOL]DomR GD OLQKD GH
GLVSRVLWLYRVPyYHLVGD1RNLDSDUDRPHUFDGREUDVLOHLUR
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6HJXQGR D (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO HP  DV YHQGDV GH FHOXODUHV PDLV VLPSOHV
feature phones) VRPDUDP 5 PLOK}HV YHULILFDQGRVH XPD TXHGD GH  HP
FRPSDUDomRD

$&RPSDQKLDSRVVXLXPmarket shareGHFHUFDGHGRYROXPHYHQGLGRSDUDOLQKD
GH feature phones HP  R TXH D FUHGHQFLD FRPR XP GRV SULQFLSDLV SOD\HUV GR
PHUFDGRVHJXQGRGDGRVGD*I. Growth from Knowledge 

3DUD D FDWHJRULD GH smartphones, DV YHQGDV GH FHOXODUHV HP  UHSUHVHQWDUDP
5 ELOK}HV YHULILFDQGR XP FUHVFLPHQWR GH  HP FRPSDUDomR FRP 
VHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOï

1DFDWHJRULDGHVPDUWSKRQHVFRPSUHoRILQDODEDL[RGH5D&RPSDQKDSRVVXL
FHUFDGHGHmarket shareGRYROXPHYHQGLGRHPVHQGRXPGRVSOD\HUVGH
PDLRUUHOHYkQFLDQRVHWRUVHJXQGRGDGRVGD*I.

3DUDRVSUy[LPRVDQRVpHVSHUDGRXPFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRGHFHOXODUHVFRPXP
&$*5GHFRQIRUPHHVWLPDWLYDVGHYHQGDDEDL[RVHJXQGRGDGRVGD
(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOï

9HQGD(VWLPDGDGH&HOXODUHV±D 5PLOK}HV 









(

(



(



(



(


)RQWH &RPSDQKLD FRP EDVH HP (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG Consumer Electronics in
Brazil 2021 YHQGDV IRUPDLV DR FRQVXPLGRU ILQDO LQFOXLQGR LPSRVWRV PRHGD ORFDO HP WHUPRV
FRUUHQWHV


Notebooks e Desktop

2 Q~PHUR GH XQLGDGHV YHQGLGDV GH ODSWRSV YHP FUHVFHQGR FRQVLVWHQWHPHQWH DSyV
SDVVDUSRUXPDTXHGDHPSDVVDQGRGHPLOK}HVHPSDUDPLOK}HV
HPVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO,VVRUHSUHVHQWDXPFUHVFLPHQWR
PpGLRDQXDOSRQGHUDGRHQWUHHGHGRYROXPHYHQGLGR$RDQDOLVDUR





&RPSDQKLDFRPEDVHHP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGConsumer Electronics in Brazil 2021YHQGDV
IRUPDLVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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PHUFDGRGHGHVNWRSVREVHUYDVHXP&$*5GHDWLQJLQGRXPYROXPH
GHPLOXQLGDGHVYHQGLGDVHPVHJXQGRD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO

2V GDGRV DFLPD VXSRUWDP D WHVH GH UHFXSHUDomR QR VHJPHQWR EHP FRPR GH XPD
PLJUDomRGRXVRGHGHVNWRSVSDUDQRWHERRNV1HVVHFHQiULRGHVWDFDVHTXHRmarket
shareGD&RPSDQKLDVHJXQGRGDGRVGD*I.pGHFHUFDGHGRYROXPHYHQGLGRGH
QRWHERRNVHPVHQGRXPGRVSOD\HUVPDLVUHOHYDQWHVGRVHWRU
Tablets

$YHQGDGHWDEOHWVQR%UDVLOYrPFDLQGRFRPXP&$*5GHYROXPHYHQGLGRHQWUH
GHWRWDOL]DQGRPLOK}HVGHXQLGDGHVYHQGLGDVHPVHJXQGRGDGRV
GD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOð
1RPHUFDGRGHWDEOHWVD&RPSDQKLDSRVVXLSRVLomRGHUHOHYkQFLDHPSDUWLFLSDomRGR
PHUFDGRFRPFHUFDGHGHmarket shareQRYROXPHYHQGLGRHPVHJXQGR
GDGRVGD*I.$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHXPDUHFXSHUDomRGRPHUFDGRGHYHRFRUUHUj
PHGLGD TXH D WUDQVIRUPDomR GR SDGUmR GH FRQVXPR SRU FRQWD GH QRYDV WHQGrQFLDV
FRPRWHOHWUDEDOKR home office)HHGXFDomRjGLVWkQFLDVHFRQVROLGHP

$FHVVyULRVGH7,H0DWHULDOGH(VFULWyULR

(VVH QRYR SDGUmR GH FRQVXPR JHUD FRQVHTXrQFLDV QDV OLQKDV GH DFHVVyULRV SDUD
QRWHERRNVWDLVFRPRWHFODGRVpen-drivesIRQHVGHRXYLGRHFKLSVGHPHPyULD7HQGR
HP YLVWD D IDFLOLGDGH GD FRPSDQKLD HP LQWURGX]LU QRYRV SURGXWRV QD VXD OLQKD GH
SURGXomRD&RPSDQKLDVHDGDSWDUDSLGDPHQWHDDOWHUDomRGRFHQiULRRTXHDFRORFRX
HPXPDSRVLomRFRPSHWLWLYDYDQWDMRVD

2 VHJPHQWR GH $FHVVyULRV GH 7, H 0DWHULDO GH (VFULWyULR p R TXH SRVVXLX PDLRU
UHSUHVHQWDWLYLGDGHHPYHQGDVGDFRPSDQKLDQRDQRGHFRPGHSDUWLFLSDomR
1HVVHVHJPHQWRD&RPSDQKLDDWXDFRPGLYHUVDVOLQKDVGHSURGXWRVFRPRUHGHVGH
LQWHUQHW H ILEUD ySWLFD DFHVVyULRV GH 7, VHJXUDQoD H ,R7 Internet of Things  2(0
PHPyULDHSHQGULYHVPDWHULDLVGHHVFULWyULRHSDSHODULDHHQHUJLD

Acessórios de TI

'HQWUHDVOLQKDVGHSURGXWRVGHVWDFDVHRWDPDQKRGDVOLQKDVGHIRQHVGHRXYLGRH
head-sets,pen-drivesWHFODGRVHFKLSVGHPHPyULD. 6HJXQGRGDGRVGD*I. Growth
from Knowledge DVYHQGDVGHIRQHVGHRXYLGRGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDUDPFHUFDGH
GRYROXPHYHQGLGRQR%UDVLORTXHDFRORFDFRPRXPGRVSOD\HUVGHUHIHUrQFLD
QRVHJPHQWR$LQGDFRPEDVHHPGDGRVGHYROXPHYHQGLGRHPDOLQKDGHpen-




&RPSDQKLDFRPEDVHHP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG&RQVXPHU(OHFWURQLFVLQ%UD]LO
YHQGDVIRUPDLVDRFRQVXPLGRUILQDOHPPLOKDUHVGHXQLGDGHV
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drives GD&RPSDQKLDUHSUHVHQWRXFHUFDGHGRPHUFDGRHDOLQKDGHFDUW}HVGH
PHPyULDGHmarket-share.
1DFDWHJRULDGHIRQHVGHRXYLGRSDUDgamingWDPEpPFUHGHQFLDDFRPSDQKLDFRPR
SOD\HUGHUHIHUrQFLDFRPXPDSDUWLFLSDomRGRYROXPHYHQGLGRHPGHFHUFD
VHJXQGRD*I.RPHVPRRFRUUHSDUDDOLQKDGHWHFODGRVFRPFHUFDGHGRYROXPH
YHQGLGRHPHHPWHFODGRVSDUDgamingHPTXHDFRPSDQKLDSRVVXLFHUFDGH
GHmarket share HPYROXPHYHQGLGRHPVHJXQGRGDGRVGD*I.

(PUHODomRDRVPRXVHVDHPSUHVDpUHIHUrQFLDHVHGHVWDFDSHORYROXPHYHQGLGRHP
FRPHFRPDPHVPDSRVLomRGHGHVWDTXHQRVHJPHQWRGHPRXVHVSDUD
gamingHPTXHSRVVXLGHmarket shareHPYROXPHYHQGLGRHPVHJXQGRD
*I.

Internet e Fibra Óptica
$SHVDUGRSRXFRWHPSRQRVHJPHQWRHGHUHSUHVHQWDUXPFDQDOUHODWLYDPHQWHQRYRD
&RPSDQKLD Mi SRVVXL SDSHO GH UHOHYkQFLD QR VHWRU VHMD DWUDYpV GR IRUQHFLPHQWR GH
SURGXWRV FRPR WHUPLQDLV GH OLQKD ySWLFD UHGH ySWLFD SDVVLYD FDERV GH ILEUD ySWLFD
GHQWUHRXWURV$&RPSDQKLDHQ[HUJDXPJUDQGHSRWHQFLDOQRPHUFDGRGHVHUYLGRUHVGH
LQWHUQHWEUDVLOHLUR6HJXQGRGDGRVGD7(/(&2KRXYHXPFUHVFLPHQWRH[SRQHQFLDOQR
Q~PHURGHUHVLGrQFLDVFRQHFWDGDVDUHGHVGHILEUDyWLFD(PKDYLDPLOK}HV
GHUHVLGrQFLDVFRQHFWDGDVHSDVVDQGRSDUDPLOK}HVHP1RSHUtRGRLVVR
UHSUHVHQWDXPFUHVFLPHQWRGHPDLVGH[FRPXP&$*5GH

3URGXWRVSDUD&DVD

2 VHJPHQWR GH 3URGXWRV SDUD &DVD UHSUHVHQWRX  GDV YHQGDV QR DQR GH 
1HVVH VHJPHQWR D &RPSDQKLD DWXD FRP GLYHUVDV OLQKDV GH SURGXWRV FRPR iXGLR
HOHWURSRUWiWHLV 79  9LGHR KHDOWKFDUH iXGLR DXWRPRWLYR H IHUUDPHQWDV OLQKD HP
SURFHVVRGHODQoDPHQWRQRDQRGH 

Áudio
2PHUFDGRGHiXGLRSDUDFDVD home audio and cinema YrPDSUHVHQWDQGRTXHGDQRV
~OWLPRVDQRV2&$*5GHYROXPHQRVHWRUIRLGHFRPXPYROXPHGH
PLOK}HVGHXQLGDGHVYHQGLGDVHXPPHUFDGRGHFHUFDGH5ELOKmRVHJXQGR
GDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO

6HJXQGRGDGRVGD*I.SRVVXtPRVFHUFDGHGHmarket shareGRYROXPHYHQGLGR
HPGHFDL[DVGHVRPDPSOLILFDGDVHFHUFDGHQRVHJPHQWRGHWRUUHVGHVRP





&RPSDQKLDFRPEDVHHP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG&RQVXPHU(OHFWURQLFVLQ%UD]LOYHQGDV
IRUPDLV DR FRQVXPLGRU ILQDO LQFOXLQGR LPSRVWRV PRHGD ORFDO HP WHUPRV FRUUHQWHV H YHQGDV IRUPDLV DR
FRQVXPLGRUILQDOHPPLOKDUHVGHXQLGDGHV
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TV & Vídeo
2PHUFDGRGH79VH9tGHRYrPDSUHVHQWDQGRUHFXSHUDomRGHVGHDSyVWHUVRIULGR
TXHGDGHYROXPHYHQGLGRYHUVXVRDQRGH2VHJPHQWRDSUHVHQWRXXP&$*5
GHGRYROXPHYHQGLGRFRPXPPHUFDGRHVWLPDGRGH5ELOK}HV
HPVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU

$FRPSDQKLDHQWURXQRVHJPHQWRHPHYrPDSUHVHQWDQGRUiSLGRFUHVFLPHQWRGH
YHQGDVFRPXP&$*5GH1RDQRGHDFRPSDQKLDDVVLQRX
XP FRQWUDWR GH H[FOXVLYLGDGH SDUDD SURGXomRH FRPHUFLDOL]DomR GH 79V 7RVKLEDQR
%UDVLO$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHWDODFRUGRFRPHUFLDOGHYHLPSXOVLRQDURYROXPHGH
YHQGDVSDUDRVSUy[LPRVDQRV

Eletrodomésticos

2VHJPHQWRGHHOHWURGRPpVWLFRVGHSHTXHQRSRUWH DVSLUDGRUHVGHSyXWHQVtOLRVGH
FR]LQKD IHUUR GH SDVVDU URXSD SURGXWRV GH WUDWDPHQWR GH DU GHQWUH RXWURV  YrP
DSUHVHQWDQGR FUHVFLPHQWR GHVGH D TXHGD HP  SRU FRQWD GR FHQiULR HFRQ{PLFR
DGYHUVRQRSDtV2&$*5GHGHPRQVWUDXPFUHVFLPHQWRFRQVLVWHQWH
GRYROXPHYHQGLGRVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO(PRWDPDQKR
GR PHUFDGR WRWDOL]DYD 5  ELOK}HV H HVWLPDVH TXH R FUHVFLPHQWR GR YROXPH
YHQGLGRGHYHSHUPDQHFHUSDUDRVSUy[LPRVDQRVFRPXP&$*5GH
VHJXQGRD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOñ

6HJXQGRGDGRVGD*I.D&RPSDQKLDSRVVXLFHUFDGHGHmarket shareHPYROXPH
YHQGLGR HP  QR VHJPHQWR GH IULWDGHLUDV H FHUFD GH  GH market share QR
VHJPHQWR GH VDQGXLFKHLUDVgrills R TXH D FUHGHQFLD FRPR XP GRV SOD\HUV PDLV
UHOHYDQWHVGDFDWHJRULD

3DUDRVSUy[LPRVDQRVpHVSHUDGRXPFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRGHHOHWURGRPpVWLFRV
GH SHTXHQR SRUWH small appliances  FRP XP &$*5  GH  FRQIRUPH
HVWLPDWLYDVGHYHQGDDEDL[RVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDOñ

9HQGD(VWLPDGDGHSmall Appliances±D 5PLOK}HV 







(









(

(

(

(



)RQWH&RPSDQKLDFRPEDVHHP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGConsumer Appliances in Brazil
2021YHQGDVIRUPDLVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
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Healthcare

$WXDPRVQRVHJPHQWRGHKHDOWKFDUHDWUDYpVGDYHQGDGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVFRP
DILQDOLGDGHGHDMXGDUQDSUHYHQomRGLDJQyVWLFRHWUDWDPHQWRGHGRHQoDV7DLVSURGXWRV
TXH YHQGHPRV LQFOXHP WHUP{PHWURV KXPLGLILFDGRUHV PDUFDGRUHV GH SXOVDomR
HTXLSDPHQWRVSDUDWUDWDPHQWRGHQWDOLQDODGRUHVHQWUHRXWURV

$GHPDQGDJOREDOSRUHTXLSDPHQWRVSRUWiWHLVGHVD~GHWHPDXPHQWDGRFRQVLVWHQWHPHQWH
GHYLGRDRHQYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomRPXQGLDODWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWRQRQ~PHUR
GH GRHQoDV FU{QLFDV H D DVFHQVmR GH XP VLVWHPD SUHYHQWLYR GH VD~GH 3DUD VH
GLPHQVLRQDU HVWH FUHVFLPHQWR R PHUFDGR *OREDO GH HTXLSDPHQWRV PpGLFRV SRUWiWHLV
HVWDYDHVWLPDGRHP86'ELOK}HVHPHSURMHWDGRSDUDFKHJDUj86'ELOK}HV
DWpUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWRGHFRQIRUPHDSRQWDP
HVWXGRVGDResearch and Markets(VVHFUHVFLPHQWRHVWiHPOLQKDFRPDH[SDQVmRGR
VHWRU PXQGLDO GH WHFQRORJLD JHUDO GH VD~GH TXH HP  DWLQJLX 86'  ELOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XP FUHVFLPHQWR DQXDO GH  GH DFRUGR GDGRV GD SHVTXLVD GD
EvaluateMedTech$SHVTXLVDWDPEpPUHYHORXTXHHPRLQYHVWLPHQWRPXQGLDOHP
SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRSDUDHTXLSDPHQWRVGHVD~GHIRLGH86'ELOK}HV

'H DFRUGR FRP HVWXGRV GD 0HW7HFK (XURSH FRP EDVH QRV SUHoRV GH SURGXomR GH
R%UDVLOSRVVXLDSHQDVGHPHUFDGRPXQGLDOGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRV1mR
REVWDQWH R SDtV WHP  GD SRSXODomR PXQGLDO FRQIRUPH LOXVWUDP GDGRV GR
:RUGRPHWHU (VVD H[SUHVVLYD GLVFUHSkQFLD VLQDOL]D IRUWH SRWHQFLDO GH H[SDQVmR QR
%UDVLOSDUDRPHUFDGRGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRV$LQGDPDLVGHDFRUGRFRPDFlanders
Investment & Trade Market Survey, QR FRQWH[WR GD $PpULFD /DWLQD FRPR XP WRGR D
TXDOLGDGHGRVLVWHPDGHVD~GHEUDVLOHLURpDYDOLDGRFRPRXPGRVSLRUHVRTXHLQGLFD
JUDQGH SRWHQFLDO SDUD PHOKRUD WDQWR QRV VHUYLoRV TXDQWR HTXLSDPHQWRV PpGLFRV QR
SDtV$Flanders Investment & Trade Market SurveyWDPEpPDSRQWDTXHR%UDVLOpR
PDLRUPHUFDGRGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVGD$PpULFD/DWLQD$SHVTXLVDHVWLPRXTXH
DLQG~VWULDGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVQR%UDVLOHVWDYDDYDOLDGDHP86'ELOK}HVHP
 H TXH HVVH YDORU HVWDYD SURMHWDGR SDUD DWLQJLU 86'  ELOK}HV DWp  &RP
UHODomRDLPSRUWDo}HVGHHTXLSDPHQWRVPpGLFRVDWULEXWDomRHEXURFUDFLDSURFHVVXDO
HOHYDGDGLILFXOWDPLPSRUWDo}HVID]HQGRFRPTXHDSURGXomRLQWHUQDGHHTXLSDPHQWRV
PpGLFRVVHMDHVVHQFLDOSDUDRVHWRUQRSDtV
Áudio automotivo
$IURWDGHDXWRPyYHLVEUDVLOHLUDDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGH(PDIURWD
WRWDO GR SDtV WRWDOL]RX  PLOK}HV GH YHtFXORV VHJXQGR D $QIDYHD VH SRVLFLRQDQGR
FRPRDPDLRUIURWDJOREDOVHJXQGRGDGRVGD6LQGLSHoDV$OpPGLVVRWDPEpPVH
YHULILFD DXPHQWR QD YHQGD GRV SURGXWRV DFHVVyULRV SDUD RV FDUURV FRP R FUHVFHQWH
GHVHMRGDSRSXODomRGHLQFUHPHQWDUVHXVYHtFXORVWHFQRORJLFDPHQWH(PDOLQKD
GHSURGXWRVDFHVVyULRVDRVFDUURVUHJLVWURX5PLOK}HVHPYHQGDVVHQGRTXHQR
PHVPRSHUtRGRDFRPSDQKLDDOFDQoRXXPmarket shareGHFHUFDGHHPYROXPH
YHQGLGRHPVHJXQGRD*I.
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.LGVH(VSRUWHV

2VHJPHQWRGH.LGVH(VSRUWHVUHSUHVHQWRXGDVYHQGDVQRDQRGH1HVVH
VHJPHQWR D &RPSDQKLD DWXD FRP OLQKDV GH SURGXWRV YDULDGDV FRPR D OLQKD EDE\
HVSRUWHV EULQTXHGRV EHPHVWDU H SHW OLQKD HP SURFHVVR GH ODQoDPHQWR QR DQR GH
 

Produtos para bebês e brinquedos
$WXDPRV QD YHQGD GH SURGXWRV LQIDQWRMXYHQLV FRPR HTXLSDPHQWRV SDUD EHErV TXH
LQFOXHP EHUoRV EULQTXHGRV GH SOiVWLFR PDPDGHLUDV DQLPDLV GH SHO~FLD NLWV GH
EULQTXHGRVMRJRVHQWUHGLYHUVRVRXWURV

(PWHUPRVWRWDLVRPHUFDGRPXQGLDOGHEULQTXHGRVHMRJRVDSUHVHQWRXXPYDORUGH
PHUFDGRGH86'ELOK}HVHPHDSURMHomRGHFKHJDUHP86'ELOK}HVHP
 XP FUHVFLPHQWR DQXDOL]DGR FRPSRVWR GH  FRQIRUPH DSRQWDP GDGRV GR
UHODWyULRGlobal Toys and Games Market GD7HFKQDYLR

(QWHQGHVHTXHHVVHFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOVHH[SOLFDSHORSDSHOLPSRUWDQWHH[HUFLGR
SRUEULQTXHGRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHFULDQoDVVHQGRXPDIHUUDPHQWDLPSRUWDQWHSDUD
GHVHQYROYLPHQWRGHFDSDFLGDGHVOyJLFDVQHVVDHWDSDGDYLGD1RJUiILFRDEDL[RYHPRV
HVVDWHQGrQFLDGHH[SDQVmR

Tamanho do mercado mundial de jogos e brinquedos (em bilhões de dólares)

ϭϭϯ

ϭϮϮ

ϭϯϭ

ϭϰϮ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

Fonte: Technavio

ϭϱϰ

ϮϬϮϯ

ϭϲϴ

ϮϬϮϰ



$RROKDURWDPDQKRGHPHUFDGRGHMRJRVHEULQTXHGRVQD$PpULFDGR6XOYHPRVTXH
DLQGDKiEDVWDQWHHVSDoRSDUDH[SDQVmRHPHVWHPHUFDGRDSUHVHQWDYDWDPDQKR
HVWLPDGR HP WRUQR GH 86'  ELOK}HV FRP XPD SUHYLVmR GH FUHVFLPHQWR FRPSRVWR
DQXDOL]DGRGHHQWUHDWLQJLQGR86'ELOK}HVHP
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Tamanho do mercado de jogos e brinquedos na América do Sul (em bilhões de dólares)
ϳ͕ϰ
ϲ͕ϳ
ϲ͕ϭ
ϱ͕ϲ
ϱ͕ϭ
ϰ͕ϳ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

Fonte: Technavio

(VVH H[SUHVVLYR FUHVFLPHQWR QD UHJLmR VH DWULEXL SULQFLSDOPHQWH D GHPDQGD GH
EULQTXHGRVQR%UDVLO'HDFRUGRFRPR,%*(HPPLOK}HVGHSHVVRDVHVWDYD
HQWUHDQRVUHSUHVHQWDQGRGDSRSXODomRGR%UDVLOID]HQGRDVVLPRSDtVVHU
XP GRV OXJDUHV PDLV OXFUDWLYRV GR PXQGR SDUD YHQGDV GH EULQTXHGRV H MRJRV
$GLFLRQDOPHQWHHVVHFUHVFLPHQWRWDPEpPpDSRLDGRSHORDXPHQWRGDSHQHWUDomRGR
XVRGHLQWHUQHWHQWUHRVEUDVLOHLURVRTXHHVWLPXODDVFRPSUDVRQOLQH(P
GDSRSXODomRGRSDtVWLQKDDFHVVRjLQWHUQHWFRQIRUPHDSRQWDPGDGRVGR,%*(
(VSRUWHVHEHPHVWDU

&RQIRUPH DSRQWD HVWXGR GD *UDQG 9LHZ 5HVHDUFK R VHWRU PXQGLDO GH HTXLSDPHQWR
HVSRUWLYRHEHPHVWDUGHYHSDVVDUSRUXPFUHVFLPHQWRDJUHVVLYRDWpH[SOLFDGR
SRUXPDFRQVFLHQWL]DomRJOREDOGRVEHQHItFLRVGHVD~GHTXHRH[HUFtFLRItVLFRSRVVXLH
D LPSRUWkQFLD GD TXDOLGDGH GH YLGD $ &RPSDQKLD DWXD YHQGHQGR HTXLSDPHQWRV
HVSRUWLYRV SDUD ILWQHVV H SLODWHV QDWDomR GH PRELOLGDGH XUEDQD FRPR ELFLFOHWDV
SDWLQHVVNDWHVKRYHUERDUGVHVHXVDFHVVyULRVDOpPGHHTXLSDPHQWRVHOHWU{QLFRVSDUD
DSUiWLFDGHHVSRUWHVFRPRGURQHVFkPHUDVHVPDUWZDWFKV

(PWHUPRVGHHTXLSDPHQWRVGHHVSRUWHSDUDFDVDGDGRVGRTechnavioPRVWUDPTXH
HPRPHUFDGRJOREDOHVWDYDDYDOLDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH86'ELOK}HVH
TXHDWLQJLULD86'ELOK}HVHPUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWR
GH
Mercado global de equipamentos esportivos para a casa de 2019 a 2024 (em bilhões
de dólares)

ϰ͕Ϭ

ϰ͕ϭ

ϰ͕Ϯ

ϰ͕ϯ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

)RQWHTechnavio
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ϮϬϮϯ

ϰ͕ϲ
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9DOH GHVWDFDU TXH QD $PpULFD /DWLQD R %UDVLO p OtGHU QD LQG~VWULD GH HTXLSDPHQWRV
HVSRUWLYRV$SUHRFXSDomRFRPFRPSOLFDo}HVGHVD~GHFRPRREHVLGDGHHXPHVWLORGH
YLGDVHGHQWiULRHVWLPXODUDPRFRQVXPRGHHTXLSDPHQWRVSDUDSUiWLFDGHH[HUFtFLRQR
SDtVDSRQWDDTechnavio

$ GLQkPLFD GR PHUFDGR WDQWR QDFLRQDO TXDQWR PXQGLDO HVSRUWLYR p IDYRUiYHO H YDOH
GHVWDFDUTXHDGHPDQGDSRUHTXLSDPHQWRVHVSRUWLYRVTXHSRGHPVHUXWLOL]DGRVGHQWUR
GH FDVD DXPHQWRX IRUWHPHQWH GHYLGR jV UHVWULo}HV GH LVRODPHQWR SURYRFDGDV SHOR
FRURQDYtUXVHVSHFLDOPHQWHHPSDtVHVzona-vermelhas,FRPRR%UDVLOGHDFRUGRFRP
DTechnavio

1DVHVWLPDWLYDVGD7HFKQDYLRGHSURMHWDVHTXHRVHJPHQWRGHPHUFDGR
HVSRUWLYRSDUDFDVDLUiFUHVFHUGH86'PLOK}HVHPSDUD86'PLOK}HV
HPVXVWHQWDQGRXPDWD[DGHFUHVFLPHQWRDQXDOGH2%UDVLOpRSULQFLSDO
UHVSRQViYHOSHORYROXPHHFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRGHFRPSUDVGHHTXLSDPHQWRVSDUD
FDVD'HDFRUGRFRPD7HFKQDYLRHVVDWHQGrQFLDGR%UDVLOpLQFHQWLYDGDSRUPXGDQoDV
QRHVWLORGHYLGDDFULVHGRFRURQDYtUXVDFULPLQDOLGDGHHRVLQFHQWLYRVJRYHUQDPHQWDLV
HPHVWLPXODUXPHVWLORGHYLGDPDLVVDXGiYHO
Mercado de equipamento esportivos para casa na América do Sul (em milhões de dólares)
Ϯϴϲ

Ϯϰϳ

ϮϱϮ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

Ϯϱϴ

ϮϬϮϭ

Ϯϲϱ

ϮϬϮϮ

Ϯϳϱ

ϮϬϮϯ

ϮϬϮϰ

)RQWHTechnavio




%LFLFOHWDV(OpWULFDV

2XWURVHJPHQWRFRPSHUVSHFWLYDVSRVLWLYDVGHFUHVFLPHQWRpRPHUFDGRGHELFLFOHWDV
HOpWULFDVVHJXLQGRDWHQGrQFLDGRPHUFDGRGHELFLFOHWDVHPJHUDO'DGRVGD7HFKQDYLR
DSRQWDPTXHHVWHPHUFDGRHVWDYDDYDOLDGRHP86'ELOK}HVHPHSURMHWDGR
SDUD FUHVFHU D XPD WD[D DQXDO FRPSRVWD GH  DWLQJLQGR R YDORU GH 86' 
ELOK}HVHP
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Tamanho do mercado de bicicletas no mundo (em bilhões de dólares)

ϳ͕ϭ

ϳ͕ϵ

ϴ͕ϵ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

ϮϬϮϭ

ϭϬ͕Ϭ

ϮϬϮϮ

ϭϭ͕ϯ

ϮϬϮϯ

ϭϮ͕ϳ

ϮϬϮϰ

)RQWHTechnavio



1D$PpULFDGR6XORXVRGHELFLFOHWDVHOpWULFDVHVWiDFHOHUDQGRVXEVWDQFLDOPHQWH'DGRVGD
7HFKQDYLRGHPRQVWUDPTXHHVVHPHUFDGRHVWDYDDYDOLDGRHP86'PLOK}HVHPH
SURMHWDGRSDUDDWLQJLU86'PLOK}HVDWpXPDWD[DDQXDOFRPSRVWDGHFUHVFLPHQWR
GH$PDLRUSDUWHGHVVDH[SDQVmRQDUHJLmRVHGHYHDR%UDVLOHD$UJHQWLQD1RFDVR
GR%UDVLODWUDomRpHVSHFLDOPHQWHPDUFDQWHVHQGRTXHGHPDUoRDMXQKRGHPDLVGH
PLOK}HVGHMRUQDGDVFRPELFLFOHWDVHOpWULFDVIRUDPUHJLVWUDGRV$JUDGXDOTXHGDGRFXVWR
GH EDWHULDV DVVLP FRPR SUHRFXSDo}HV FRP HPLVV}HV SROXHQWHV VmR GULYHUV FKDYH QHVWH
PHUFDGRGHELFLFOHWDVHOpWULFDVGHDFRUGRFRPD7HFKQDYLR2JUiILFRDVHJXLUGHPRQVWUD
HVVDVLWXDomR
Tamanho do mercado de bicicletas na América do Sul (em milhões de dólares)

ϴϲ

ϵϲ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

)RQWHTechnavio

ϭϬϴ

ϮϬϮϭ

ϭϮϮ

ϮϬϮϮ

ϭϯϳ

ϮϬϮϯ

ϭϱϰ

ϮϬϮϰ




(TXLSDPHQWRVHOHWU{QLFRVSDUDHVSRUWH

3RGHPRV HQWHQGHU TXH R PHUFDGR GH HTXLSDPHQWRV HOHWU{QLFRV SDUD HVSRUWHV p
FRPSRVWR SRU SURGXWRV FRPR GURQHV UHFUHDFLRQDLV VPDUWZDWFKHV FkPHUDV GH DomR
GLJLWDLVHQWUHRXWURVDUWLJRV

(PRPHUFDGRJOREDOGHGURQHVUHFUHDFLRQDLVHVWDYDDYDOLDGRHP86'ELOK}HV
HP  H SURMHWDGR SDUD FKHJDU HP 86'  ELOK}HV HP  XPD WD[D GH
FUHVFLPHQWRFRPSRVWDGHDRDQRDSRQWDHVWXGRGD%XVLQHVV5HVHDUFK&RPSDQ\
2 HVWXGR WDPEpP DILUPD TXH HVVH H[SUHVVLYR FUHVFLPHQWR VH H[SOLFD SULQFLSDOPHQWH
SHORDXPHQWRGDSRSXODULGDGHGHIRWRJUDILDDpUHD

&RPUHODomRDVFkPHUDVGHDomRGLJLWDLVVHJXQGRD*OREDO0DUNHW,QVLJKWVHP
RPHUFDGRJOREDOGHVVHVSURGXWRVHVWDYDDYDOLDGRHP86'ELOK}HVHSURMHWDGRSDUD
DWLQJLU86'ELOK}HVHPFRPWD[DGHFUHVFLPHQWRFRPSRVWDGHDRDQR
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QRSHUtRGRSURMHWDGR2VHWRUGHYLDJHQVHWXULVPRGHVHPSHQKDXPSDSHOFUXFLDOQR
GHVHQYROYLPHQWR GHVVH PHUFDGR JOREDOPHQWH VHJXQGR DR HVWXGR GD *OREDO 0DUNHW
,QVLJKWV'HDFRUGRFRPD2UJDQL]DomR0XQGLDOGR7XULVPR 207 HPKRXYH
FHUFD GH  ELOKmR GH FKHJDGDV GH WXULVWDV LQWHUQDFLRQDLV HP WRGDV DV UHJL}HV GR
PXQGRTXHSUHIHUHPXWLOL]DUFkPHUDVGHDomRFRPSDFWDVTXHJDUDQWHPPDLVIDFLOLGDGH
HFRQYHQLrQFLD$H[SDQVmRGDLQG~VWULDGRWXULVPRDXPHQWDUiDGHPDQGDSRUFkPHUDV
GHDomRUREXVWDVSRLVRVYLDMDQWHVHVWmRHQWXVLDVPDGRVFRPDJUDYDomRGHYtGHRV+'
HIRWRVGHDOWDTXDOLGDGHGXUDQWHDVYLDJHQV

1R TXH GL] UHVSHLWR DR PHUFDGR GH VPDUWZDWFKHV GDGRV GD 7HFKQDYLR WDPEpP VmR
IDYRUiYHLVSDUDRFUHVFLPHQWRGHVVHPHUFDGR(PQD$PpULFDGR6XORPHUFDGR
HVWDYDDYDOLDGRHP86'PLOK}HVFRPFUHVFLPHQWRSUHYLVWRGHDRDQRDWp
DQRHPTXHRPHUFDGRDWLQJLULD86'PLOK}HV3DtVHVFRPRR%UDVLOVmRRV
SULQFLSDLVUHVSRQViYHLVSRUHVVHFUHVFLPHQWRTXHYHPSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGD
SHQHWUDomRGHVPDUWZDWFKHVDSRQWDD7HFKQDYLR2XWURIDWRUDSRQWDGRpRDXPHQWR
GDSUHRFXSDomRFRPVD~GHHPRQLWRUDPHQWRGHVLQDLVYLWDLVFRPHVVHVSURGXWRV
Tamanho do mercado de smartwatches na América do Sul (em milhões de dólares)
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$VVLPSRGHPRVYHUTXHRPHUFDGRGHHTXLSDPHQWRVHVSRUWLYRVHOHWU{QLFRVQR%UDVLO
SRVVXLSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRHDGRomRIDYRUiYHLVQRPpGLRHORQJRSUD]R

Pets

$ &RPSDQKLD HVWi LQLFLDQGR QR DQR GH  FRP D OLQKD 3HW QXP PHUFDGR TXH D
FRPSDQKLD HQ[HUJD XP SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR VLJQLILFDWLYR H VLQHUJLDV FRP VHXV
FDQDLV GH GLVWULEXLomR (VWLPDVH TXH R PHUFDGR GH 3HW QR %UDVLO VHUi XP GRV VHLV
PDLRUHVGRPXQGRHPWHUPRVGHYHQGDQRYDUHMRVHJXQGRD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO
HP  $LQGD VHJXQGR D (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO DV YHQGDV UHODFLRQDGDV D 3HW
&DUH WRWDOL]DUDP FHUFD GH 5 ELOK}HV HP  FRP XP FUHVFLPHQWR PpGLR
SRQGHUDGRHQWUHDHVWLPDGRHP

$VHVWLPDWLYDVGHYHQGDSRGHPVHUYLVXDOL]DGDVDEDL[RVHJXQGRGDGRVGD(XURPRQLWRU
,QWHUQDWLRQDO




&RPSDQKLDFRPEDVHHP(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG3HW&DUHLQ%UD]LOYHQGDVIRUPDLVDR
FRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV
-85B63Y
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9HQGD(VWLPDGDGRVHJPHQWR3HW&DUH±D 5PLOK}HV 








(



(



(



(



(

)RQWH &RPSDQKLD FRP EDVH HP (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO /LPLWHG Pet Care in Brazil 2021
YHQGDVIRUPDLVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVPRHGDORFDOHPWHUPRVFRUUHQWHV


Dinâmica competitiva
0HVPRFRPDUHFHQWHFULVHHFRQ{PLFDQR3DtVD&RPSDQKLDVHPDQWHYHFRPSHWLWLYD
H FRP PDUJHQV VXVWHQWiYHLV $OpP GLVVR SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV FRQWLQXDP
HQIUHQWDQGRGLILFXOGDGHVUHODFLRQDGDVjDEDVWHFLPHQWRHFUpGLWRSDUDILQDQFLDPHQWRGH
VHXV FOLHQWHV FULDQGR XP FHQiULR RQGH players FRP HVFDOD FRQVHJXHP VH VROLGLILFDU
FRPROtGHUHVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH VXD FDSDFLGDGH GH VHPSUH UHDOL]DU ODQoDPHQWRV EHP
VXFHGLGRV GH QRYDV OLQKDV QR SRUWIyOLR OKH JDUDQWH XPD SRVLomR GH GHVWDTXH
H[HPSOLILFDGDSHODVOLQKDVGH79V(OHWURGRPpVWLFRV+HDOWKFDUH1RWHERRNH'HVNWRS
%DE\H,QWHUQHWH)LEUDÏWLFD7DLVSURGXWRVLOXVWUDPRHOHYDGRFUHVFLPHQWRGHYROXPH
GHYHQGDVGHVGHRLQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVQRVUHVSHFWLYRVVHJPHQWRV

([HPSORVGH/DQoDPHQWRVGH/LQKDVGH3URGXWRVQRVÒOWLPRV$QRV



)RQWH&RPSDQKLD
-85B63Y
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'HVGHDGDWDGHODQoDPHQWRGHVWDVOLQKDVDFRPSDQKLDDSUHVHQWRXRVVHJXLQWHVFUHVFLPHQWRV
L 79V FUHVFLPHQWRHPODQoDPHQWRHP  LL (OHWURGRPpVWLFRV &$*5
ODQoDPHQWRHP  LLL +HDOWKFDUH &$*5ODQoDPHQWRHP  LY 
1RWHERRNH'HVNWRS &$*5ODQoDPHQWRHP  Y /LQKD%DE\ &$*5
 ODQoDPHQWR HP   YL  ,QWHUQHW H )LEUD ÏWLFD &$*5   ODQoDPHQWR HP
 


2 PHUFDGR GH YDUHMR GH EHQV GH FRQVXPR HP TXH D FRPSDQKLD DWXD p DOWDPHQWH
GLVSHUVR H GHYH VHU DQDOLVDGR SRU OLQKD GH SURGXWR FRPHUFLDOL]DGD $VVLP RV
FRQFRUUHQWHVGDFRPSDQKLDYDULDPFRQVLGHUDYHOPHQWHFRPSRXFRVDWXDQGRHPPDLV
GH XPD OLQKD GH SURGXWRV 'HYLGR D UHOHYkQFLD GH market share GD &RPSDQKLD HOD
FRQFRUUHFRPDVSULQFLSDLVHPSUHVDVGHFDGDVHJPHQWRFRPDSDUWLFLSDomRHPVHXV
UHVSHFWLYRVPHUFDGRVGHDWXDomRMiFLWDGDVDFLPDHVLQWHWL]DGDVQDLPDJHPDEDL[R

3RVLomRGH5HOHYkQFLDHP'LYHUVDV/LQKDVGH3URGXWR

)RQWH*I.


G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH


$ GHPDQGD SHORV SURGXWRV YHQGLGRV p XVXDOPHQWH PHQRU QR SULPHLUR WULPHVWUH
HVSHFLDOPHQWH HP IXQomR GD UHGXomR GRV JDVWRV SHORV FRQVXPLGRUHV ILQDLV QHVWH
SHUtRGRGRDQR$VVLPDFRPSDQKLDHVWiVXMHLWDDIOXWXDo}HVVD]RQDLVQRVUHVXOWDGRV
WULPHVWUDLV $V YHQGDV UHDOL]DGDV QR SULPHLUR VHPHVWUH VHJXHP XP SDGUmR
+LVWRULFDPHQWH QR VHJXQGR VHPHVWUH DV YHQGDV DXPHQWDP SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLDGRVGLDVGDVFULDQoDVBlack FridayH1DWDOEHPFRPRGRUHFHELPHQWRGH
GpFLPRWHUFHLURVDOiULRSHORVFRQVXPLGRUHVILQDLV

$UHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVFRQVROLGDGDVDWLQJLX5PLOK}HVQRDQRGH

-85B63Y
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$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDGLVWULEXLomRWULPHVWUDOGDUHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

6D]RQDOLGDGHGH9HQGDV
HPSHUFHQWXDOGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOSDUDFDGDSHUtRGR 

7
7
7
7
















$LQGDQmRKiGDGRVVXILFLHQWHVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSDUDYHULILFDUD
VD]RQDOLGDGHGRSULPHLURWULPHVWUHGH

H
3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR
VXMHLWDVDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOFRPLQGLFDomRGRVyUJmRV
HGDUHVSHFWLYDOHJLVODomRDSOLFiYHO

LL 
(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

2V SULQFLSDLV FRPSRQHQWHV QD OLQKD GH SURGXomR VmR RV wafers RX VHMD OkPLQDV GH
FLUFXLWRVLQWHJUDGRVHPSDVWLOKDVIHLWDVGHVLOtFLRTXHVmRWUDQVIRUPDGDVQDVIiEULFDVH
RV FRPSRQHQWHV SDUD PRQWDJHP GRV SURGXWRV ILQDLV WDLV FRPR D SODFD GH
SURFHVVDPHQWRFHQWUDOJDELQHWHSOiVWLFRRXPHWiOLFRWHOD/&'FRQHFWRUHVERW}HVH
WRGRVRVGHPDLVFRPSRQHQWHVGHDFRUGRFRPFDGDXPGRVSURGXWRV2UHODFLRQDPHQWR
FRPRVIRUQHFHGRUHVQmRHVWiVXMHLWRDFRQWUROHJRYHUQDPHQWDO

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDFRQWDYDFRPXPDEDVHGHDSUR[LPDGDPHQWH
IRUQHFHGRUHVQDVXDPDLRULDGHRULJHPDVLiWLFD3DUDJDUDQWLUDGLVSRQLELOLGDGHGH
PHUFDGRULDVFRQWH~GRFRPSRQHQWHVRXVHUYLoRVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRHVSHFtILFDV
RXDH[WHQVmRGHOLPLWHVGHFUpGLWRDFRPSDQKLDSURFXUDHVWDEHOHFHUDFRUGRVGHORQJR
SUD]R FRP D PDLRULD GRV IRUQHFHGRUHV $ HVFDOD QD DTXLVLomR GH PHUFDGRULDV H R
UHODFLRQDPHQWR HVWUHLWR PDQWLGR FRP RV IRUQHFHGRUHV SURSRUFLRQDP FRQGLo}HV
HVSHFLDLVGHIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRTXHJDUDQWHPPHQRUULVFRGHIRUQHFLPHQWREHP
FRPR PHOKRU JHVWmR GH IOX[R GH FDL[D QtYHLV PDLV SUHYLVtYHLV GH PDUJHP EUXWD H
PHQRUHVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURSDUDIRUPDomRHUHFRPSRVLomRGHHVWRTXHV
DOpPGHDFHVVRPDLVUiSLGRDQRYRVSURGXWRV

$&RPSDQKLDHVWiVHPSUHHPEXVFDGHQRYRVIRUQHFHGRUHVHQRYRVSURGXWRV2WLPH
GHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVSDUWLFLSDGHDSUR[LPDGDPHQWHIHLUDVLQWHUQDFLRQDLV
WRGRVRVDQRVSDUDDQDOLVDUDVQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHSURGXWRVHIRUQHFHGRUHV2V
SULQFLSDLVIDWRUHVDYDOLDGRVQDWRPDGDGHGHFLVmRVREUHDLQFRUSRUDomRGHQRYRVLWHQV
VmRDTXDOLGDGHFDQDOGHGLVWULEXLomRDPDUJHPHVSHUDGDHRFLFORGHYLGDGRSURGXWR
3DUD GHILQLU VH XP SURGXWR SRGH VHU LQFRUSRUDGR DR SRUWIyOLR p QHFHVViULR TXH VHMD
DQDOLVDGDDYLDELOLGDGHGHLPSRUWDomRGRSURGXWRHRXVHXVFRPSRQHQWHVDVPDUJHQV
-85B63Y
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SHUFHQWXDO H DEVROXWD GR LWHP DOpP GD UHQWDELOLGDGH TXH R FDSLWDO LQYHVWLGR LUi
SURSRUFLRQDUj&RPSDQKLD

LLL  (YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$PDLRUSDUWHGRVSURGXWRVHPDWpULDVSULPDVpLPSRUWDGD'HVWDIRUPDRVFXVWRVGHWDLV
PHUFDGRULDVSRGHPIOXWXDUGHDFRUGRFRPDRVFLODomRPXQGLDOGDRIHUWDHGDGHPDQGD
EHP FRPR GH DFRUGR FRP D FRWDomR GR GyODU 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D
H[SRVLomRjWD[DGHFkPELRYHURVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



-85B63Y
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1RH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGHQHQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
(QWUHWDQWRDSHVDUGHQmRVHUDOJRUHFRUUHQWHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
FRQWUDWRS~EOLFRFHOHEUDGRFRPD6HFUHWDULDGH(GXFDomRGR(VWDGRGH6mR3DXORGHFRUUHQWH
GD$WDGH5HJLVWURGH3UHoRVQILUPDGDFRPD&RPSDQKLDGH3URFHVVDPHQWRGH'DGRV
GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR ± 352'(63 UHSUHVHQWRX  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD
&RPSDQKLD
E

VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHRVHJPHQWRRSHUDFLRQDODIHWDGRSHODV
UHFHLWDV SURYHQLHQWHV GR FOLHQWH LQIRUPDGR QR VXELWHP D  IRL R GH 0RELOH 'HYLFHV YH] TXH R
SHUFHQWXDODSUHVHQWDGRQRVXELWHP D UHSUHVHQWRXGDUHFHLWDGRVHJPHQWRGH0RELOH'HYLFHV
QRSHUtRGR
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
6mR GHVFULWDV DEDL[R DV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV GR PHUFDGR EUDVLOHLUR TXH VmR DSOLFiYHLV DRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLD
Direito do Consumidor
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLYHUVDVUHJUDVGHSURWHomRDRVFRQVXPLGRUHVTXHHVWDEHOHFHPFHUWRV
GLUHLWRV EiVLFRV GR FRQVXPLGRU TXH SUHFLVDP VHU REVHUYDGRV QDV RSHUDo}HV 'HQWUH HODV YDOH
GHVWDFDURGLUHLWRDLQIRUPDo}HVFODUDVHSUHFLVDVVREUHRVSURGXWRVTXHHVWmRVHQGRRIHUHFLGRVQR
PHUFDGRHRGLUHLWRGRFRQVXPLGRUGHWHUDFHVVRHGHPRGLILFDUDVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVUHFROKLGDV
VREUHHOHVHDUPD]HQDGDVHPEDQFRGHGDGRV
Legislação Ambiental
(i)

Responsabilização Ambiental

&RQIRUPHGLVS}HRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOTXDOTXHUSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFDTXH
FDXVHGDQRVDRPHLRDPELHQWHHVWDUiVXMHLWDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHFULPLQDLVVHPSUHMXt]RGD
REULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVFDXVDGRVQDHVIHUDFtYHO7DLVGLVSRVLo}HVVmRUHJXODGDVQRQtYHO
IHGHUDOSRUWUrVQRUPDV L /HL)HGHUDOQGHGHDJRVWRGH ³3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR
$PELHQWH´  LL /HLGH&ULPHV$PELHQWDLVH LLL 'HFUHWR)HGHUDOQGHGHMXOKRGH
6DQo}HV$GPLQLVWUDWLYDVDR0HLR$PELHQWH 
$3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHHVWDEHOHFHRTXDGURJHUDOHDVRULHQWDo}HVSDUDDSURWHomR
DPELHQWDO EHP FRPR FRQFHLWRV LPSRUWDQWHV WDLV FRPR D GHILQLomR GH SROXLomR H D IL[DomR GD
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOREMHWLYDSDUDDUHSDUDomRGRGDQRDPELHQWDOQDHVIHUDFtYHO
$ UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV GLYHUVDV H LQGHSHQGHQWHV L 
DGPLQLVWUDWLYD LL FtYHOH LLL FULPLQDO
1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWHQDYLRODomR
GHQRUPDGHSUHVHUYDomRDRPHLRDPELHQWHGHFRUUHQWHGHFXOSDRXGRORLQGHSHQGHQWHPHQWHGD
HIHWLYDRFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO$VLQIUDo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVVmRSXQLGDVFRPDGYHUWrQFLDPXOWDVLPSOHVQRYDORUGHDWp5PLOK}HVPXOWD
GLiULDVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDVDWLYLGDGHVUHVWULomRGHGLUHLWRVHPEDUJRHQWUHRXWUDV
1DHVIHUDFLYLORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDHVROLGiULD,VWRVLJQLILFDTXH
D REULJDomR GH UHSDUDU D GHJUDGDomR FDXVDGD SRGHUi DIHWDU D WRGRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
HQYROYLGRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomRGHFXOSDGRVDJHQWHVEDVWDQGRDGHPRQVWUDomR
GRQH[RGHFDXVDOLGDGHSRGHQGRXPGRVDJHQWHVUHVSRQGHUSHORGDQRDPELHQWDOGHIRUPDLQWHJUDO
1HVVHFHQiULRWHQGRPDLVGHXPDHPSUHVDFRQWULEXtGRSDUDXPGDQRDRPHLRDPELHQWHRXWHQGR
R GDQR VLGR FRPHWLGR SRU XP SUHVWDGRU GH VHUYLoR RX IRUQHFHGRU SRGHUi VHU GHPDQGDGD j
UHPHGLDomRRXSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDTXHODTXHWLYHUPDLRUHVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVSDUDID]r
ORFDEHQGRSRVWHULRUPHQWHGLUHLWRGHUHJUHVVRFRQWUDDVGHPDLVHPSUHVDVHQYROYLGDV1mRH[LVWH
QDOHJLVODomREUDVLOHLUDSUHYLVmRGHWHWRRXOLPLWDomRQRYDORUDVHUIL[DGRDWtWXORGHLQGHQL]DomR
SHOR GDQR DPELHQWDO R TXDO VHUi SURSRUFLRQDO DR GDQR FDXVDGR $OpP GLVVR FRQIRUPH
SRVLFLRQDPHQWRFRQVROLGDGRGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSOHLWRVGHUHSDUDomRFRPSHQVDomRSRU
GDQRVDPELHQWDLVQmRHVWmRVXMHLWRVDSUHVFULomR
$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDUHODWLYDPHQWHjSHVVRDMXUtGLFDFDXVDGRUDGDLQIUDomRDPELHQWDOVHPSUHTXH
HVVDIRUREVWiFXORDRUHVVDUFLPHQWRGRVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH
&RPR FRQVHTXrQFLD TXDQGR VmR FRQWUDWDGRV WHUFHLURV SDUD UHDOL]DU D TXDOTXHU LQWHUYHQomR QDV
RSHUDo}HVFRPRDGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVQmRKiLVHQomRGHUHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLV
GDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSRUHVWHVWHUFHLURVFRQWUDWDGRV
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$UHVSRQVDELOLGDGHSHQDOSRUFULPHVDPELHQWDLVpVXEMHWLYDRTXHVLJQLILFDTXHRLQIUDWRUVyVHUi
SHQDOL]DGRVH DJLU FRP GROR RX FXOSD $ /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYrD UHVSRQVDELOL]DomRGH
WRGRVDTXHOHVTXHGHTXDOTXHUIRUPDFRQFRUUDPSDUDDSUiWLFDGHFULPHVFRQWUDRPHLRDPELHQWH
VHQGR FDGD TXDO SHQDOL]DGR QD PHGLGD GH VXD FXOSDELOLGDGH 7DO /HL SUHYr DLQGD D
UHVSRQVDELOL]DomR QD HVIHUD FULPLQDO WDQWR SDUD SHVVRDV ItVLFDV TXDQWR SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV
FDUDFWHUL]DGDVHDLQIUDomRIRUFRPHWLGD L SRUGHFLVmRGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDORXFRQWUDWXDORX
GHVHXyUJmRFROHJLDGRRX LL QRLQWHUHVVHRXEHQHItFLRGDSHVVRDMXUtGLFDTXHUHSUHVHQWD
$ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV FRDXWRUDV RX
SDUWtFLSHVRTXHHVWHQGHDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLVDWRVDRVPHPEURVGDVSHVVRDVMXUtGLFDVTXH
WHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDPHYLWDURVSUHMXt]RVGHODV
DGYLQGRV
(ii)

Licenças e Autorizações

$VIiEULFDVHVFULWyULRVHGHSyVLWRVVmRREULJDGDVDSRVVXLUDVOLFHQoDVH[LJLGDVSHODVOHJLVODo}HV
IHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVHQWUHDVTXDLVYDOHGHVWDFDU L OLFHQoDRSHUDFLRQDOHPLWLGDSHOD
3UHIHLWXUD LL  $XWR GH 9LVWRULD GR &RUSR GH %RPEHLURV ± $9&% LLL  +DELWHVH HPLWLGR SHODV
3UHIHLWXUDVORFDLVH LY OLFHQoDVDPELHQWDLVHRXWRUJDVGHiJXDFRQIRUPHDSOLFiYHLV
(VSHFLILFDPHQWHTXDQWRDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOHVWDpXPDH[LJrQFLDHVWDEHOHFLGDQD3ROtWLFD
1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWHTXHHVWDEHOHFHDHVWUXWXUDGHSURWHomRDPELHQWDOGRSDtVGHILQLQGR
GHQWUHRXWURVyUJmRVOLFHQFLDGRUHVHH[HFXWRUHVGDPHVPD(VWmRVXMHLWRVDHVWDVH[LJrQFLDVWRGDV
DVDWLYLGDGHVRXRVHPSUHHQGLPHQWRVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUHVRXTXHVRETXDOTXHU
IRUPD SRGHP FDXVDU GHJUDGDomR DPELHQWDO $GLFLRQDOPHQWH DOJXPDV DXWRUL]Do}HV H
UHJXODPHQWDo}HVHPLWLGDVSRUyUJmRVDPELHQWDLVSRGHPVHUQHFHVViULDVFRPRDTXHODVUHODWLYDVj
VXSUHVVmRGHYHJHWDomRXWLOL]DomRGHUHFXUVRVKtGULFRVWUDWDPHQWRGHHIOXHQWHV
&RQIRUPHGHILQLGRSHOD5HVROXomRQGHGHGH]HPEURGHGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR
0HLR $PELHQWH &21$0$  R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO HQJORED HP UHJUD WUrV
GLIHUHQWHVOLFHQoDVFDGDXPDFRUUHVSRQGHQGRDXPDIDVHSDUWLFXODUGRSURMHWRD/LFHQoD3UpYLD
³/3´ FRQFHGLGDQDIDVHSUHOLPLQDUHTXHDYDOLDDVFRQGLo}HVEiVLFDVGHORFDOL]DomRLQVWDODomRH
RSHUDomR GR HPSUHHQGLPHQWR HRX DWLYLGDGH D /LFHQoD GH ,QVWDODomR ³/,´  TXH DXWRUL]D D VXD
HIHWLYDLQVWDODomRHLPSOHPHQWDomRFRQIRUPHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQDIDVHSUHOLPLQDUHSRU
ILPD/LFHQoDGH2SHUDomR ³/2´ TXHDXWRUL]DRLQtFLRGHVHXIXQFLRQDPHQWRRXGDVRSHUDo}HVGR
HPSUHHQGLPHQWRHRXDWLYLGDGHOLFHQFLDGD
$UHVSRQVDELOLGDGHSHODFRQGXomRGROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHDFRUGRFRPDGLVSRVLomRGD/HL
&RPSOHPHQWDUQGHGHGH]HPEURGHpGHILQLGDGHDFRUGRFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVGR
HPSUHHQGLPHQWR H DV DWLYLGDGHV QHOH H[HUFLGDV SRGHQGR VHU GH kPELWR IHGHUDO HVWDGXDO RX
PXQLFLSDO RX LQFOXVLYH VHUHP GLVSHQVDGDV GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SRU QmR FDXVDUHP
VLJQLILFDWLYRLPSDFWRDPELHQWDO
$ GHSHQGHU GDV HVSHFLILFLGDGHV GR HPSUHHQGLPHQWR HRX SURMHWR GR kPELWR GH VHXV LPSDFWRV
DPELHQWDLV H GRV FULWpULRV GH H[LJLELOLGDGH HVWDEHOHFLGRV SHOR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH R
SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SRGH RFRUUHU GH IRUPD VLPSOLILFDGD DR LQYpV GR VLVWHPD
WULIiVLFRSUHYLDPHQWHGHVFULWR1RFDVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOGHHPSUHHQGLPHQWRRXDWLYLGDGH
TXHWHQKDPSRWHQFLDOGHFDXVDUVLJQLILFDWLYRLPSDFWRDPELHQWDODDXWRULGDGHDPELHQWDOSRGHUiH[LJLU
DHODERUDomRGH(VWXGRGH,PSDFWR$PELHQWDOHDSUHVHQWDomRGRUHVSHFWLYR5HODWyULRGH,PSDFWR
$PELHQWDO (,$5,0$ 
$V OLFHQoDV DPELHQWDLV SRVVXHP YDOLGDGH OLPLWDGD GH PRGR TXH GHYHUmR VHU SHULyGLFD H
WHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGDVSHUDQWHRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVVRESHQDGHSHUGDGHVXD
YDOLGDGHHLUUHJXODULGDGHGDDWLYLGDGHHRXHPSUHHQGLPHQWR$LQGDDVOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHP
FRQWHU FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV HVWDEHOHFLGDV SHOD DXWRULGDGH DPELHQWDO TXH VmR FRQGLo}HV GH
YDOLGDGHHRVHXGHVFXPSULPHQWRSRGHLPSDFWDUDUHJXODULGDGHGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
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(P UHODomR DRV ORFDLV RFXSDGRV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV HJ
XQLGDGHV IDEULV  D FRPSDQKLD GHYH REWHU H UHQRYDU SHULRGLFDPHQWH DV UHVSHFWLYDV OLFHQoDV H
DXWRUL]Do}HV (VWDEHOHFLPHQWRV VXMHLWRV DR OLFHQFLDPHQWR H TXH YLROHP DV QRUPDV OHJDLV H
UHJXODPHQWDUHV VREUH R WHPD HJ DXVrQFLD GH OLFHQoDV RX RSHUDomR HP GHVDFRUGR FRP VXDV
FRQGLFLRQDQWHV SRGHPVXMHLWDUD&RPSDQKLDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVRXFULPLQDLVWDLVFRPRD
LPSRVLomR GH PXOWDV GH 5 DWp 5 PLOK}HV  FDQFHODPHQWR GH OLFHQoDV VXVSHQVmR GH
DWLYLGDGHVLQWHUGLomRGRUHVSHFWLYRHVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVHHPTXHILFDPRVLPSHGLGRVGHRSHUDU
QR UHVSHFWLYR LPyYHO DWp D GHYLGD UHJXODUL]DomR  QmR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR VHFXULWiULD HP
HYHQWXDO VLQLVWUR QR LPyYHO H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV HQWUH RXWUDV
VDQo}HVDOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV
(iii)

Cadastro Técnico Federal (“CTF”)

,PSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH D OHJLVODomR EUDVLOHLUD GHWHUPLQD TXH DV DWLYLGDGHV SRWHQFLDOPHQWH
SROXLGRUDVRXXWLOL]DGRUDVGHUHFXUVRVDPELHQWDLVGHYHPVHUUHJLVWUDGDVMXQWRDR,QVWLWXWR%UDVLOHLUR
GR0HLR$PELHQWHHGRV5HFXUVRV5HQRYiYHLV ,%$0$ SRUPHLRGR&7)$GHSHQGHUGDDWLYLGDGH
pQHFHVViULRSDJDUDFRUUHVSRQGHQWH7D[DGH&RQWUROHH)LVFDOL]DomR$PELHQWDO 7&)$ TXHSRGH
YDULDUHQWUH5H5SRUWULPHVWUHGHSHQGHQGRGRSRUWHGDHPSUHVDHGRJUDXGH
XWLOL]DomR GRV UHFXUVRV QDWXUDLV GD DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD 5HODWyULRV SHULyGLFRV VLPLODUPHQWH
GHYHPVHUVXEPHWLGRVHPGHWHUPLQDGRVFDVRV
(iv)

Áreas Contaminadas

$ FRQWDPLQDomR GH VROR H iJXDV VXEWHUUkQHDV UHSUHVHQWD SDVVLYR DPELHQWDO TXH GHYH VHU
DGPLQLVWUDGRFRPFDXWHOD
6HQGRSURSULHWiULDRXSRVVXLGRUDGHLPyYHOQRTXDOKiLGHQWLILFDomRGHFRQWDPLQDomRGHVRORHiJXD
VXEWHUUkQHDSRGHPRVLQFRUUHUQDUHVSRQVDELOLGDGHSDUDUHPHGLDomRGHWDOFRQWDPLQDomRHHPDUFDU
FRPFXVWRVHQYROYLGRVYLVWRTXHDOHJLVODomRDPELHQWDOGHWHUPLQDTXHRSURSULHWiULRHRXSRVVXLGRU
GHEHPLPyYHOTXHVHHQFRQWUHHPiUHDFRPFRQWDPLQDomRDPELHQWDOSRGHUiLQGHSHQGHQWHPHQWH
GHWHUVLGRRXQmRRHIHWLYRFDXVDGRUVHUUHVSRQVDELOL]DGRHFRPSHOLGRDUHDOL]DUDUHPHGLDomRH
UHFXSHUDomR GRV GDQRV DVVRFLDGRV WDQWR SRU SDUWH GH yUJmRV DPELHQWDLV TXDQWR SHOR 0LQLVWpULR
3~EOLFR&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHFXPSULUFRPQRVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVSRGHPRVQRVWRUQDU
DOYR GH SURFHVVRV GH UHPHGLDomR SHUDQWH RV yUJmRV FRPSHWHQWHV H DLQGD REMHWLYDPHQWH
UHVSRQViYHLVSHODQRVVDLQWHJUDOUHFXSHUDomRSURPRYHQGRDUHPRomRGHVXEVWkQFLDVQRFLYDVRX
Wy[LFDVIRUDGRVSDUkPHWURVH[LJLGRVSHODOHJLVODomRDSOLFiYHOH[LVWHQWHVHPWDLVSURSULHGDGHV
7DLVSURFHVVRVGHUHPHGLDomRWHQGHPDVHSURORQJDUSRUSHUtRGRVUHOHYDQWHVHSRGHPHQVHMDUR
GHVHPEROVRGHYDORUHVVLJQLILFDWLYRVDWpDFRQFOXVmRGDUHPHGLDomRLQFOXVLYHDFDUUHWDUUHVWULo}HV
GRXVRGRLPyYHODLQGDTXHSDUFLDOPHQWH
5HVVDOWDVHTXHQmRKiTXDOTXHUSURFHVVRHPFXUVRQHVWHVHQWLGR
(v)

Resíduos Sólidos

2V UHVtGXRV VyOLGRV HP IXQomR GH VXD QDWXUH]D SRGHP JHUDU LPSDFWRV j DWPRVIHUD VROR iJXD
VXEWHUUkQHD H HFRVVLVWHPD GXUDQWH WRGR VHX FLFOR GH YLGD VHMD QDV GHSHQGrQFLDV GR ORFDO GR
HPSUHHQGLPHQWR VHMD SULQFLSDOPHQWH QR ORFDO GH VXD GHVWLQDomR ILQDO $ 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH
5HVtGXRV6yOLGRV ³3156´ LQVWLWXtGDSHOD/HL)HGHUDOQGHGHDJRVWRGHHVHX
UHVSHFWLYR'HFUHWR)HGHUDOQGHGHGH]HPEURGHWrPSRUREMHWLYRUHXQLURFRQMXQWR
GH SULQFtSLRV LQVWUXPHQWRV GLUHWUL]HV PHWDV H Do}HV SDUD YLDELOL]DU D JHVWmR LQWHJUDGD H R
JHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGRGRVUHVtGXRVVyOLGRV
1R TXH GL] UHVSHLWR j UHJXODPHQWDomR GH UHVtGXRV VyOLGRV RV HPSUHHQGLPHQWRV GD &RPSDQKLD
SRGHP HVWDU VXMHLWRV j HODERUDomR GH 3ODQR GH *HUHQFLDPHQWR GH 5HVtGXRV 6yOLGRV ³3*56´ 
FRQIRUPHGHOLQHDGRSHOD3156GHYLGRjQDWXUH]DFRPSRVLomRRXYROXPHGRVUHVtGXRVJHUDGRV
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eSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXDSODQRVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVSDUDWRGDV
DVVXDVXQLGDGHVPDVTXHQmRREVWDQWHD&RPSDQKLDIDoDDJHVWmRGRVUHVtGXRVJHUDGRVSHODV
VXDV DWLYLGDGHV PHGLDQWH FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV GHYLGDPHQWH OLFHQFLDGRV SHODV DXWRULGDGHV
DPELHQWDLV$LQGDTXHWHUFHLUL]DGRVRVVHUYLoRVGHFROHWDDUPD]HQDPHQWRWUDQVSRUWHWUDQVERUGR
WUDWDPHQWRRXGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVRXGHGLVSRVLomRILQDOGHUHMHLWRVD&RPSDQKLD
QmR p LVHQWD GD UHVSRQVDELOLGDGH SRU GDQRV TXH YLHUHP D VHU SURYRFDGRV SHOR JHUHQFLDPHQWR
LQDGHTXDGRGRVUHVSHFWLYRVUHVtGXRVRXUHMHLWRV
'HDFRUGRFRPD3156DGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGRVUHVtGXRVEHPFRPRRVDFLGHQWHVGHFRUUHQWHV
GRWUDQVSRUWHGHVVHVUHVtGXRVSRGHPVHUIDWRUGHFRQWDPLQDomRGHVRORHGHiJXDVVXEWHUUkQHDVH
HQVHMDU D DSOLFDomR GH VDQo}HV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD SHQDO H FtYHO $V SHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLVSDUDDGLVSRVLomRLQDGHTXDGDGHUHVtGXRVVyOLGRVOtTXLGRVHJDVRVRVTXH
FDXVHRXQmRSROXLomRHIHWLYDLQFOXHPGHQWUHRXWUDVHPEDUJRGDDWLYLGDGHHPXOWDVTXHSRGHP
YDULDUHQWUH5PLOD5PLOK}HV$LQGDDVSHQDOLGDGHVFULPLQDLVDSOLFiYHLVLQFOXHPUHFOXVmRGH
DDQRVHPXOWD
(vi)

Outras Autorizações Ambientais

$ OHJLVODomR EUDVLOHLUD H[LJH D REWHQomR GH RXWUDV DXWRUL]Do}HV HVSHFtILFDV SDUD GHWHUPLQDGDV
DWLYLGDGHV WDLV FRPR L  DXWRUL]DomR SDUD VXSUHVVmR GH YHJHWDomR LL  DXWRUL]DomR SDUD XVR GH
SURGXWRVSHULJRVRVH LLL HVWXGRGHLPSDFWRGHYL]LQKDQoDSDUDDYDOLDURXVRGDiUHDTXDOLGDGHGR
DU HRXWURVDVSHFWRV $OpP GLVVR HVWDPRVVXMHLWRVD XPDDPSOD OHJLVODomR H UHJXODomRGR VHWRU
DPELHQWDO UHODFLRQDGDV GHQWUH RXWURV DVSHFWRV jV HPLVV}HV DWPRVIpULFDV DR JHUHQFLDPHQWR GH
UHVtGXRVHjVLQWHUYHQo}HVHPiUHDVHVSHFLDOPHQWHSURWHJLGDV$QmRREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
HDXVrQFLDGHHODERUDomRGHWDLVHVWXGRVSRGHUmRQRVVXMHLWDUjVSHQDOLGDGHVGHDGYHUWrQFLDPXOWD
HPEDUJR H LQWHUGLomR GH DWLYLGDGH GH DFRUGR FRP D JUDYLGDGH GD LQIUDomR DOpP GR GHYHU GH
UHSDUDomRGRVGDQRVDPELHQWDLVVHKRXYHU
(vi)

Recursos Hídricos

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j /HL )HGHUDO Q  GH  GH MDQHLUR GH  ³3ROtWLFD 1DFLRQDO GH
5HFXUVRV+tGULFRV´ TXHHPWHUPRVJHUDLVGLVS}HTXHHVWmRVXMHLWRVjREWHQomRGHRXWRUJDHGH
DXWRUL]DomRRVVHJXLQWHVXVRVGHUHFXUVRVKtGULFRV L GHULYDomRRXFDSWDomRGHSDUFHODGDiJXD
H[LVWHQWHHPXPFRUSRGHiJXDSDUDFRQVXPRILQDORXLQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR LL H[WUDomR
GH iJXD GH DTXtIHUR VXEWHUUkQHR SDUD FRQVXPR ILQDO RX LQVXPR GH SURFHVVR SURGXWLYR SRoRV
WXEXODUHV H LLL ODQoDPHQWRGHHVJRWRVHRXHIOXHQWHVOtTXLGRVRXJDVRVRVHPFRUSRGHiJXDGHQWUH
RXWURV
1RFDVRGHXWLOL]DomRGDUHGHS~EOLFDGHHVJRWRSDUDRGHVSHMRGHHIOXHQWHVDQLWiULRHRXLQGXVWULDO
DFRQFHVVLRQiULDGRVHUYLoRpUHVSRQViYHOSHODREWHQomRGDRXWRUJDHRLQWHUHVVDGRGHYHVROLFLWDUj
FRQFHVVLRQiULDDOLJDomRjUHGHS~EOLFD
&RQVLGHUDVHLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDXWLOL]DomRGHUHFXUVRVKtGULFRVSDUDTXDOTXHUILQDOLGDGHVHP
DUHVSHFWLYDRXWRUJDRXHPGHVDFRUGRFRPDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVEHPFRPRDSHUIXUDomRGH
SRoRVWXEXODUHVVHPDGHYLGDDXWRUL]DomRRXRODQoDPHQWRGHHIOXHQWHVGHIRUPDLUUHJXODU
(vii)

Áreas Especialmente Protegidas

$V ÈUHDV GH 3UHVHUYDomR 3HUPDQHQWH ³$33´  VmR iUHDV VLWXDGDV HP ]RQDV XUEDQDV RX UXUDLV
HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV HP YLUWXGH GD VXD LPSRUWkQFLD DPELHQWDO 'H DFRUGR FRP R &yGLJR
)ORUHVWDO /HL)HGHUDOQGHGHPDLRGH VmRFRQVLGHUDGDV$33GHQWUHRXWUDVRV
PDQJXH]DLVHPWRGDVXDH[WHQVmRDIDL[DPDUJLQDOGHFXUVRVG iJXDQDVFHQWHVHWRSRVGHPRUUR
$ VXSUHVVmR GH YHJHWDomR HP $33 VRPHQWH p SRVVtYHO HP VLWXDo}HV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR
DPELHQWDO HJXWLOLGDGHS~EOLFDLQWHUHVVHVRFLDORXEDL[RLPSDFWR 
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1DHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDFRQIRUPH'HFUHWR)HGHUDOQGHGHMXOKRGHLPSHGLURX
GLILFXOWDUDUHJHQHUDomRGHYHJHWDomRHP$33VSRGHPUHVXOWDUHPPXOWDVGH5PLOSRUKHFWDUH
2FRUWHLUUHJXODUGHYHJHWDomRHP$33VSRUVXDYH]WDPEpPSRGHUiUHVXOWDUHPPXOWDVGH5PLO
D5PLOSRUKHFWDUH-iQDHVIHUDFULPLQDODXWLOL]DomRLUUHJXODUGH$33VFRQILJXUDFULPHHSRGH
HQVHMDUPXOWDHGHWHQomRGHXPDWUrVDQRV6HQGRFXOSRVRDSHQDSRGHVHUUHGX]LGDjPHWDGH
$LQGD SRGHUi UHVSRQGHU FLYLOPHQWH SHORV GDQRV FDXVDGRV VHP TXH KDMD TXDOTXHU OLPLWDomR GH
YDORUHV j WtWXOR GH LQGHQL]DomR RX SDUD UHSDUDomR GR GDQR VHQGR TXH SOHLWRV GH
UHSDUDomRFRPSHQVDomRSRUGDQRVDPELHQWDLVQmRHVWmRVXMHLWRVDSUHVFULomR
Benefícios Fiscais
$&RPSDQKLDSRVVXLUHJLPHHVSHFLDOGHWULEXWDomRQRVHVWDGRVGH0LQDV*HUDLV$PD]RQDVH6DQWD
&DWDULQDTXHDEUDQJHGHQWUHRVEHQHItFLRVILVFDLVGLIHULPHQWRGRSDJDPHQWRGR,&06,PSRUWDomR
QDDTXLVLomRGHSURGXWRVLPSRUWDGRVEHPFRPRFUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06QDYHQGDGHSURGXWRV
IDEULFDGRVHLPSRUWDGRV
7DPEpP SRVVXL EHQHItFLR IHGHUDO SRU FRQWD GH DOJXQV GH VHXV SURGXWRV WDEOHWV VPDUWSKRQHV
QRWHERRNVKDUGGULYHHWF HVWDUHPKDELOLWDGRVQR3URFHVVR3URGXWLYR%iVLFR 33% RTXDOSHUPLWH
DYHQGDGHVVHVSURGXWRVFRPSRVWHULRUUHSDVVHGHFUpGLWRGR*RYHUQR
$GHPDLVXVXIUXLGHEHQHItFLRIHGHUDOSRUFRQWDGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRV PHPyULDVHSHQGULYHV 
HVWDUHP KDELOLWDGRV QR 3URJUDPD GH $SRLR DR 'HVHQYROYLPHQWR 7HFQROyJLFR GD ,QG~VWULD GH
6HPLFRQGXWRUHV ³3$',6´ TXHFRQIHUHLVHQomRGRVLPSRVWRVIHGHUDLVUHIHUHQWHVDRGHVHPEDUDoR
GDPDWpULDSULPDGHVVHVSURGXWRV ,PSRVWRGH,PSRUWDomR,3,3,6H&2),16 EHPFRPRSRVWHULRU
UHSDVVHGHFUpGLWRILQDQFHLURSHOR*RYHUQR)HGHUDO ,3,3,6H&2),16 23$',6FRQIHUHDLQGD
UHGXomRGHGR,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD-XUtGLFD ³,53-´ 
3RUILPSRUUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHLQRYDomRWHFQROyJLFD ³3 '´ 
XVXIUXLGRVEHQHItFLRVIHGHUDLVFRQFHGLGRVSHOD/HLQGHGHQRYHPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGD ³/HL GR %HP´  $ /HL GR %HP FRQFHGH LQFHQWLYRV ILVFDLV FRP GHGXomR GR ,53- H GD
&RQWULEXLomR 6RFLDO VREUH R /XFUR /tTXLGR &6//  HP YDORUHV SURSRUFLRQDLV DR LQYHVWLGR SHOD
&RPSDQKLDHP3 'EHPFRPRJDUDQWHGHVFRQWRVQR,3,SDUDFRPSUDGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
YLQFXODGRVFRPWDLV3 '
Lei de Licitações e Lei do Pregão
$ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWRV FRP HQWLGDGHV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD SDUD IRUQHFLPHQWR GH
HTXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFDTXHVmRUHJLGRVSHOD/HLQGHGHMXQKRGH ³/HLGH
/LFLWDo}HV´ DTXDOSUHYrRUHJUDPHQWRSDUDFRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFRSDUDSUHVWDomRGH
VHUYLoRVHDTXLVLomRGHEHQVHSHOD/HLQGHGHMXOKRGH ³/HLGR3UHJmR´ DTXDO
SUHYrWDPEpPDDTXLVLomRGHEHQVHVHUYLoRVFRPXQVSRUpPFRQVLGHUDGRVFRPRDTXHOHVFXMRV
SDGU}HVGHGHVHPSHQKRHTXDOLGDGHSRVVDPVHUREMHWLYDPHQWHGHILQLGRVSHORHGLWDOHSRUPHLRGH
HVSHFLILFDo}HVXVXDLVGRPHUFDGR
1RVFRQWUDWRVUHJLGRVSHOD/HLGH/LFLWDo}HVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGHFOiXVXODVFRQWUDWXDLV
RXUHJUDVGHFRQWUDWDomR LQFOXLQGRGRVHGLWDLVGHOLFLWDomR D&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjVVHJXLQWHV
SHQDOLGDGHV L DGYHUWrQFLD LL PXOWDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQVWUXPHQWRFRQYRFDWyULRRXQRFRQWUDWR
LLL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH SDUWLFLSDomR HP OLFLWDomR H LPSHGLPHQWR GH FRQWUDWDU FRP D
$GPLQLVWUDomR 3~EOLFD SRU SUD]R QmR VXSHULRU D GRLV DQRV LY  GHFODUDomR GH LQLGRQHLGDGH SDUD
OLFLWDURXFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDHQTXDQWRSHUGXUDUHPRVPRWLYRVGDSXQLomRRXDWp
TXHVHMDSURPRYLGDDUHDELOLWDomRSHUDQWHDDXWRULGDGHDSHQDOLGDGH
$GLFLRQDOPHQWHHPFDVRGHFRQWUDWDomRFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDSRUPHLRGHLQH[LJLELOLGDGHRX
GLVSHQVDGHOLFLWDomRVHPREVHUYDUDVIRUPDOLGDGHVSHUWLQHQWHV HJSURFHVVRGHMXVWLILFDWLYDGD
FRQWUDWDomRVHPOLFLWDomRSHODHQWLGDGHS~EOLFDFRQWUDWDQWH D&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDOpPGDV
SHQDOLGDGHV LQGLFDGDV DFLPD j UHVSRQVDELOL]DomR FULPLQDO GRV LQGLYtGXRV TXH SRVVLELOLWDUDP RX
GHUDP FDXVD j FRQWUDWDomR GLUHWD IRUD GDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV HP OHL RX HQWmR IUXVWUDUDP RX
IUDXGDUDPRFDUiWHUFRPSHWLWLYRGRSURFHVVROLFLWDWyULRFRPRLQWXLWRGHREWHUYDQWDJHPSDUDVLRX
SDUDRXWUHP DUW(HDUW)GR&yGLJR3HQDO 1HVVHVFDVRVDSHQDDSOLFiYHOpGHUHFOXVmR
GHDDQRVHPXOWD DUW(HDUW)GR&yGLJR3HQDO 
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1RFDVRGRVFRQWUDWRVUHJLGRVSHOD/HLGR3UHJmRD&RPSDQKLDSRGHUiILFDULPSHGLGDGHOLFLWDUH
FRQWUDWDUHVHUGHVFUHGHQFLDGDGR6LVWHPDGH&DGDVWUDPHQWR8QLILFDGRGH)RUQHFHGRUHV ³6,&$)´ 
SHORSUD]RGHDWp FLQFR DQRVQDVKLSyWHVHVGHD&RPSDQKLD L VHUFRQYRFDGDGHQWURGRSUD]R
GH YDOLGDGH GH SURSRVWD H QmR FHOHEUDU R FRQWUDWR LL  GHL[DU GH HQWUHJDU RX DSUHVHQWDU
GRFXPHQWDomRIDOVDH[LJLGDSDUDRFHUWDPH LLL HQVHMDURUHWDUGDPHQWRGDH[HFXomRGHVHXREMHWR
LY QmRPDQWLYHUDSURSRVWDIDOKDURXIUDXGDUDH[HFXomRGRFRQWUDWRH Y FRPSRUWDUVHGHPRGR
LQLG{QHRRXFRPHWHUIUDXGHILVFDO
,PSRUWDQWHDLQGDGHVWDFDUTXHFRPDDSURYDomRGD/HL)HGHUDOGHGHDEULOGH ³1RYD
/HLGH/LFLWDo}HV´ KDYHUiDOWHUDo}HVVHQVtYHLVTXDQWRjVSHQDOLGDGHVLPSRVWDVDWpHQWmRSHOD/HL
GH/LFLWDo}HV
$1RYD/HLGH/LFLWDo}HVVHUiREULJDWyULDDSyV GRLV DQRVGHVXDSXEOLFDomRIDFXOWDGRDRVHQWHV
S~EOLFRVVXDDGRomRDQWHVGHWDOSUD]RHPVXEVWLWXLomRj/HLGH/LFLWDo}HV1RWHVHQmRREVWDQWH
TXHRVDUWLJRVDRGD/HLGH/LFLWDo}HVMiVHHQFRQWUDPUHYRJDGRVGHVGHDGDWDGHSXEOLFDomR
GD1RYD/HLGH/LFLWDo}HV
1RTXHWDQJHjVSRVVtYHLVSHQDOLGDGHVD1RYD/HLGH/LFLWDo}HVSUHYrTXH L DPXOWDVHUiFDOFXODGD
QDIRUPDGRHGLWDORXGRFRQWUDWRFRPOLPLWHPtQLPRHPi[LPRQmRSRGHQGRVHULQIHULRUD
FLQFR GpFLPRV SRU FHQWUR  QHP VXSHULRU D  WULQWD SRU FHQWR  GR YDORU GR FRQWUDWR H LL  R
LPSHGLPHQWRGHOLFLWDUHFRQWUDWDUILFDUiUHVWULWRjHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDGRHQWHVDQFLRQDGRUHVHX
SUD]R Pi[LPR VHUi GH  DQRV DUWLJR     1R FDVR GD SHQDOLGDGH GH GHFODUDomR GH
LQLGRQHLGDGH D 1RYD /HL GH /LFLWDo}HV GLVS}H TXH R LPSHGLPHQWR GH OLFLWDU RX FRQWUDWDU FRP D
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDVHUiSHORSUD]RPtQLPRGHDQRVHPi[LPRGHDQRV DUWLJR 
&RPDSURPXOJDomRGD1RYD/HLGH/LFLWDo}HVFDEHUiDRVHQWHVS~EOLFRVFRQWUDWDQWHVGXUDQWHR
SHUtRGRGHWUDQVLomRGHILQLURUHJLPHOHJDODSOLFiYHOTXDQGRGRLQtFLRGRSURFHVVROLFLWDWyULRRTXH
GHILQLUi R SRVVtYHO FRQMXQWR GH SHQDOLGDGHV DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD HP FDVR GH
GHVFXPSULPHQWR2VFRQWUDWRVTXHWHQKDPVLGRDVVLQDGRVDQWHVGDHQWUDGDHPYLJRUGD1RYD/HL
GH/LFLWDo}HVFRQWLQXDUmRDVHUUHJLGRVGHDFRUGRFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRUHYRJDGD
/HLGDV(VWDWDLV
$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPHQWHVS~EOLFRVUHJLGRVSHOD/HLQ ³/HL
GDV(VWDWDLV´ HVXEVLGLDULDPHQWHSHODVGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVSHODVSUySULDVHPSUHVDVHVWDWDLVHP
VHXV UHJXODPHQWRV SUySULRV GH FRQWUDWDomR &DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH FXPSULU RV
UHTXLVLWRV HVWDEHOHFLGRV SHOD UHIHULGD OHL H SHORV UHJXODPHQWRV GH FRQWUDWDomR DSOLFiYHLV HVWDUi
VXMHLWDjLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHV
1HVVHVHQWLGRRDUWLJRGD/HLGDV(VWDWDLVSUHYrTXHHPFDVRLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGR
FRQWUDWRHVWDPRVVXMHLWRVjVVDQo}HVGH L DGYHUWrQFLD LL PXOWDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQVWUXPHQWR
FRQYRFDWyULRRXQRFRQWUDWRH LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDomRHLPSHGLPHQWR
GHFRQWUDWDUFRPDHQWLGDGHVDQFLRQDGRUDSRUSUD]RQmRVXSHULRUD GRLV DQRV$/HLGDV(VWDWDLV
QmRSUHYrSHQDOLGDGHGHGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHDVVLPFRPRID]D/HLGH/LFLWDo}HV$LQGDHP
FDVRGHGLVSHQVDRXLQH[LJLELOLGDGHGHOLFLWDomRVHPREVHUYDUDVIRUPDOLGDGHVSHUWLQHQWHVDSOLFDP
VHDVFRQVHTXrQFLDVPHVPDVSUHYLVWDVQR&yGLJR3HQDO FRQIRUPHH[SRVWRDFLPD 
$ DSOLFDomR GHVVDV VDQo}HV SRGH UHVXOWDU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV LPSDFWRV UHSXWDFLRQDLV
GLVFXVV}HVDGPLQLVWUDWLYDVHMXGLFLDLVHSUHMXt]RQDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHQRYDURXFHOHEUDUQRYRV
FRQWUDWRVFRPDHQWLGDGHVDQFLRQDGRUD
)LVFDOL]DomRSHOR,10(752
1RkPELWRGHILVFDOL]DomRREULJDWyULDUHDOL]DGDSHOR,10(752DFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHP
GHVFRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV DSOLFiYHLV VXMHLWD j &RPSDQKLD D DEHUWXUD GH SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVVDQFLRQDGRUHVSDUDDDSXUDomRGHLUUHJXODULGDGHV$&RPSDQKLDMiIRLDXWXDGDSRU
LUUHJXODULGDGHVUHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVQRTXHWDQJHD LL XWLOL]DomRLQFRUUHWDGH
PDUFDVVtPERORVRXVHORGR,QPHWUR LL HUURIRUPDOSRULQGLFDomRTXDQWLWDWLYDHPGHVDFRUGRFRP
DV UHJUDV DSOLFiYHLV LLL  FRPHUFLDOL]DomR GH SURGXWR VHP RVWHQWDU R VHOR GH LGHQWLILFDomR GD
FRQIRUPLGDGHDSURYDGRSHOR6LVWHPD%UDVLOHLURGH$YDOLDomRGD&RQIRUPLGDGH
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'HVVDIRUPDHPVHFRQILUPDQGRDVLUUHJXODULGDGHVDSyVUHDOL]DomRGHSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRD
&RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD D DSOLFDomR GDV VDQo}HV SUHYLVWDV QD /HL Q  DUW   TXH
FRPSUHHQGHP L  DGYHUWrQFLD LL  PXOWD TXH SRGH YDULDU HQWUH 5  FHP UHDLV  H 5
 XP PLOKmR H PHLR GH UHDLV  LLL  LQWHUGLomR LY  DSUHHQVmR Y  LQXWLOL]DomR YL 
VXVSHQVmRGRUHJLVWURGHREMHWRH YLL FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGRREMHWR
E
SROtWLFDDPELHQWDOGRHPLVVRUHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
Política ambiental
$SHVDUGHQmRSRVVXLUQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDXPDSROtWLFDDPELHQWDOIRUPDOPHQWH
DSURYDGDD&RPSDQKLDHVWiFRPSURPHWLGDFRPWHPDVFRPRPXGDQoDVFOLPiWLFDVELRGLYHUVLGDGH
JHVWmRGHUHVtGXRVHQHUJLDHiJXD&DGDYH]PDLVSUHWHQGHVHWUDEDOKDUSDUDUHGX]LURVLPSDFWRV
FRPSURWDJRQLVPRHLQRYDomRHPWRGRVHVVHVHL[RV
'HTXDOTXHUPRGRD&RPSDQKLDDGHULXDR,62QRSURFHVVRGHIDEULFDomR$FHUWLILFDomR,62
 p FRPSRVWD SRU XPD VpULH GH GLUHWUL]HV TXH DVVHJXUD TXH DV FRPSDQKLDV FHUWLILFDGDV VH
SUHRFXSHPFRPERDVSUiWLFDVGHJHVWmRDPELHQWDO'HVVDIRUPDR,62OHYDHPFRQVLGHUDomR
DVUHGXo}HVGHHPLVV}HVHIOXHQWHVHUHVtGXRVTXHDVHPSUHVDVREWrPDSyVDLPSOHPHQWDomRGH
XPVLVWHPDGHJHVWmRDPELHQWDO$RREWHUDFHUWLILFDomR,62IRUDPLPSOHPHQWDGDVSUiWLFDV
GHJHVWmRDPELHQWDOQRSURFHVVRGHIDEULFDomRGHFKLSVGHPHPyULDHPRQWDJHPGHSURGXWRVDOpP
GRJHUHQFLDPHQWRGRVDVSHFWRVDPELHQWDLVGXUDQWHRFLFORGHYLGDGRVSURGXWRVSRUPHLRGHVXD
FRUUHWDXWLOL]DomRHGHVFDUWH
Custos incorridos para o cumprimento da regulação ambiental
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRLQFRUUHXHPFXVWRVUHOHYDQWHVUHODWLYRV
DRFXPSULPHQWRGDUHJXODomRDPELHQWDO
F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLQGHGHPDLRGH ³/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGH
GHWHUPLQDGDPDUFDVRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGH
PDUFDSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO
$SyVDFRQFHVVmRGRUHJLVWURSHOR,13,RWLWXODUSDVVDUDGHWHUDSURSULHGDGHGHVWDHPFRQMXQWR
FRPRGLUHLWRGHVHXXVRH[FOXVLYRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSUD]RGHWHUPLQDGRGHGH]
DQRVSDVVtYHOGHVXFHVVLYDVUHQRYDo}HVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,7DO
UHTXLVLomR SUHFLVD VHU UHDOL]DGD QR ~OWLPR DQR GH YDOLGDGH GR UHJLVWUR RX QRV VHLV PHVHV
VXEVHTXHQWHVDRWpUPLQRGRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR
'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURDTXHOHTXHUHTXHUHXRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFD GHQRPLQDGR
³GHSRVLWDQWH´  SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH SURSULHGDGH GDV PDUFDV GHSRVLWDGDV
DSOLFDGDV SDUD D LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD LQWHJULGDGH
PDWHULDO HRX UHSXWDFLRQDO GR VLQDO UHTXHULGR (VVD H[SHFWDWLYD SRGH YLU D QmR VH FRQFUHWL]DU HP
GLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWRGDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RV
OHJDLV LL  LQGHIHULPHQWR SHOR yUJmR UHVSRQViYHO SHOR UHJLVWUR H LLL  QmR FRQWHVWDomR RX QmR
FXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
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5HOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGRSUD]RGH
YLJrQFLDTXDQGRQmRVROLFLWDGDDUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULR
GRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO  LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY LQREVHUYkQFLD
GRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRDGRPLFLOLDGDQR
H[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomRGRUHJLVWURGH
PDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGDVROLFLWDomRGHUHJLVWURGHSRVLWDGDMXQWRDR,13,
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV SULQFLSDLV PDUFDV ³$75,2´ ³08/7,.,'6 %$%<´
³08/7,.,'6´³.,'3$'´³08/7,/$6(5´³*,*$$17(11$6´³*,*$6(&85,7<´³:$55,25´
³8/75$´³0,02´³.((3´³:(//1(66´³32:(57(.´³³60$572*2´³83+20(´³02725
&$5(´ ³/,7(7´  HVWDYDP GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGDV MXQWR DR ,13, $ &RPSDQKLD p WLWXODU GH 
PDUFDVGHGLIHUHQWHVFODVVHVHDSUHVHQWDo}HVUHJLVWUDGDVRXHPSURFHVVRGHUHJLVWURQR%UDVLO
&RQIRUPHSUHYLVWRQD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDORVUHJLVWURVGHPDUFDVmRYiOLGRVSRUSHUtRGRV
GHDQRVDSDUWLUGDGDWDGDFRQFHVVmRGRUHJLVWURSHOR,13,UHQRYiYHLVSRULJXDLVSHUtRGRV
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR Domain Name System ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXL DSUR[LPDGDPHQWH  QRPHV GH
GRPtQLRUHJLVWUDGRVHPVHXQRPHRXGHVXDVFRQWURODGDV2VSULQFLSDLVQRPHVGHGRPtQLRHQWUH
RXWURV VmR RV VHJXLQWHV DWULRHVSRUWHVFRPEU! ORMDPXOWLODVHUFRPEU! ORMDPXOWLNLGVFRPEU!
PXOWLNLGVFRPEU!PXOWLNLGVEDE\FRPEU!HPXOWLODVHUFRPEU!
$GLFLRQDOPHQWHDVOLFHQoDVSDUDXVRHH[SORUDomRGHPDUFDHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURV
HQYROYHP GHQWUH RXWURV ³%$5%,(´ ³+27 :+((/6´ ³02167(5 +,*+´ ³),&+(5 35,&(´
³32:(538)) *,5/6´ ³26 9,1*$'25(6´ ³&$3,72 $0e5,&$ *8(55$ &,9,/´ ³1(5)´
³3(33$ 3,*´ ³3- 0$6.6´ ³+20(0$5$1+$´ ³)52=(1´ ³72< 6725<´ ³35,1&(6$6 '$
',61(<´³02167(5681,9(56,7<´³021675266$´³0,&.(<´³0,11,(´³$5,672&$76´
H³),1',1*'25<´
3RU ILP D &RPSDQKLD FRQVLGHUD VHU GHSHQGHQWH GDV PDUFDV SDWHQWHV H OLFHQoDV GH GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVSDUDRGHYLGRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVHPDQXWHQomRGD
SRVLomRFRPSHWLWLYDFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHPEGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

PÁGINA: 182 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior
5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU

D
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
IRLSURYHQLHQWHGHFOLHQWHVVHGLDGRVQR%UDVLOHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH   GD UHFHLWD OtTXLGD GD &RPSDQKLD IRL SURYHQLHQWH GH FOLHQWHV VHGLDGRV QR %UDVLO
FRQIRUPHGHVFULWRQDWDEHODDEDL[R

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
HPGHGH]HPEURGH
(em R$ milhões, exceto
%)
GHPDUoRGH

5
GRWRWDO
5
GRWRWDO
%UDVLO




7RWDO





E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRL
SURYHQLHQWHGHFOLHQWHVVHGLDGRVQRH[WHULRUHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
D&RPSDQKLDDXIHULXGDVXDUHFHLWDOtTXLGDDFOLHQWHVVHGLDGRVQRH[WHULRU

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
(em R$ milhões, exceto %)
8UXJXDL$UJHQWLQD+RODQGD
,VUDHOH%ROtYLD
7RWDO

5


GHPDUoRGH
GRWRWDO






([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH

5
GRWRWDO







F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD

1RSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDIRL
SURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDIRLSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURV

3HUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHP
(em R$ milhões, exceto %)
%UDVLO
8UXJXDL$UJHQWLQD+RODQGD
,VUDHOH%ROtYLD
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

GHPDUoRGH
5
GRWRWDO



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH

5
GRWRWDO





















-85B63Y
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR HVWi VXMHLWD D QHQKXPD UHJXODomR
HVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas Socioambientais

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D

GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR VmR GLYXOJDGDV LQIRUPDo}HV VRFLRDPELHQWDLV SRU PHLR GH
UHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGR
E

DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVmRGLYXOJDGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F

VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVmRGLYXOJDGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
G
DV SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVmRGLYXOJDGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
H
LQGLFDU VH R UHODWyULR OHYD HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO
2'6 HVWDEHOHFLGRVSHOD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVmRGLYXOJDGDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
I
LQGLFDUVHRHPLVVRUQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXH
OHYHHPFRQWDRV2'6H[SOLFDURPRWLYR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D OHJLVODomR DPELHQWDO DWXDO QmR WUD] HVVD H[LJrQFLD SDUD DV VXDV
RSHUDo}HV
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomR
GH TXDOTXHU DWLYR UHOHYDQWH TXH QmR VH HQTXDGUH FRPR RSHUDomR QRUPDO QRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHTXHQmRWHQKDVLGRPHQFLRQDGDQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
QDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWR
UHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

PÁGINA: 189 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQIUHOHY1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWD6HomR
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%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV2XWURV

'HVFULomRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVWDLVFRPRSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVHQRPHVGHGRPtQLR
QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
I.


Marcas registradas e aplicações de marca no Brasil materiais para a Companhia:
(P  GH PDUoR GH  DV SULQFLSDLV PDUFDV GD &RPSDQKLD
³$75,2´ ³08/7,.,'6 %$%<´ ³08/7,.,'6´ ³.,' 3$'´
³08/7,/$6(5´ ³*,*$ $17(11$6´ ³*,*$ 6(&85,7<´
³:$55,25´ ³8/75$´ ³0,02´ ³.((3´ ³:(//1(66´
³32:(57(.´ ³(66(1=$´ ³02725 &$5(´ ³83 +20(´
³60$572*2´ H ³/,7(7´  HVWDYDP GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGDV MXQWR
DR ,13,. 1HVWD GDWD D &RPSDQKLD WLQKD DSUR[LPDGDPHQWH 
PDUFDV GH GLIHUHQWHV FODVVHV H IRUPDWRV UHJLVWUDGDV RX HP
SURFHVVR GH UHJLVWUR QR %UDVLO (VVDV PDUFDV SHUWHQFHP j
&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV
 DQRV D SDUWLU GD GDWD GH UHJLVWUR UHQRYiYHO SRU SHUtRGRV
VHPHOKDQWHV QRVWHUPRVGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO /HLQ
 
2VHYHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRVUHODWLYRVDHVWH
DWLYRVmR D H[SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDVHPRSDJDPHQWRGD
WD[DSDUDUHQRYDomR E UHQ~QFLDSHOD&RPSDQKD F GHFUHWDomR
GH FDGXFLGDGH GR UHJLVWUR RX GHFODUDomR GH QXOLGDGH GR UHJLVWUR
REWLGDVSRUWHUFHLURHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYR1RkPELWRMXGLFLDO
HPERUD D &RPSDQKLD VHMD WLWXODU GR UHJLVWUR GH GLYHUVDV GH VXDV
PDUFDV QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH WHUFHLURV QmR YHQKDP D
DOHJDU YLRODomR GH VHXV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H
HYHQWXDOPHQWHREWHQKDPr[LWR
$SHUGDGRGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGDPDUFD&RQVHTXHQWHPHQWH
D &RPSDQKLD HQFRQWUDULD GLILFXOGDGHV GH LPSHGLU WHUFHLURV GH
XWLOL]DUPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVSDUDDVVLQDODULQFOXVLYH
VHUYLoRVFRQFRUUHQWHV$LQGDQHVVDKLSyWHVHD&RPSDQKLDSRGHULD
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHOSRUXVRLQGHYLGR
GHPDUFDHYLRODomRGHGLUHLWRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHULDDFDUUHWDU
D LPSRVVLELOLGDGH GH XWLOL]DU D PDUFD QD FRQGXomR GH VXDV
DWLYLGDGHV

'HVFULomRGRDWLYR

'XUDomR

(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV

&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
GRVGLUHLWRV


II.

Nomes de Patentes

'HVFULomRGRDWLYR
'XUDomR
(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV
&RQVHTXrQFLDVGD
SHUGDGRVGLUHLWRV

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDSHGLXRUHJLVWURGDSDWHQWH
³$3(5)(,d2$0(1726 ,1752'8=,'26 (0 &$55,1+2 '(
%(%(´
1mRDSOLFiYHO
7UDWDVHGHSHGLGRGHUHJLVWUR'HDFRUGRFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUD
R XVR H[FOXVLYR GH XPD SDWHQWH FRP D SUHUURJDWLYD GH LPSHGLU
TXDLVTXHU WHUFHLURV QmR DXWRUL]DGRV GH XWLOL]iOD VRPHQWH p
DVVHJXUDGRDRWLWXODUGRUHJLVWURYDOLGDPHQWHFRQFHGLGRSHOR,13,
&RQWXGR GH DFRUGR FRP D /3, D &RPSDQKLD WHP GLUHLWR GH
SUHFHGrQFLD GH UHJLVWUR VREUH RXWURV SHGLGRV LGrQWLFRV RX
VHPHOKDQWHV2,13,SRGHLQGHIHULURSHGLGRGHUHJLVWUR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHVHWUDWDGHSHGLGRGHUHJLVWUR$
&RPSDQKLDWHPPHUDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWR
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Nomes de Domínio

(P  GH PDUoR GH  RV SULQFLSDLV GRPtQLRV GD &RPSDQKLD
HQWUH RXWURV HUDP RV VHJXLQWHV ³DWULRHVSRUWHVFRPEU´
³ORMDPXOWLODVHUFRPEU´ ³ORMDPXOWLNLGVFRPEU´ ³PXOWLNLGVFRPEU´
'HVFULomRGRDWLYR
³PXOWLNLGVEDE\FRPEU´ H ³PXOWLODVHUFRPEU´ 1HVWD GDWD D
&RPSDQKLDWLQKDDSUR[LPDGDPHQWHGRPtQLRVUHJLVWUDGRVHPVHX
QRPHRXGHVXDVFRQWURODGDV
$ GXUDomR GHSHQGH GR WLSR GH UHJLVWUR GR QRPH GH GRPtQLR $
&RPSDQKLDSRGHVROLFLWDUSUD]RVGHHDQRVDGHSHQGHU
'XUDomR
GD UHOHYkQFLD GR QRPH GH GRPtQLR SDUD D &RPSDQKLD RX VHMD D
&RPSDQKLDVROLFLWDWHUPRVSURORQJDGRVSDUDQRPHVGHGRPtQLRTXH
VmRPDLVYDOLRVRVFRPRRVDFLPDGHILQLGRV
2VHYHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRVUHODWLYRVDHVWH
DWLYRVmR D IDOWDGHSDJDPHQWRGDWD[DGHPDQXWHQomRGRGRPtQLR
(YHQWRVTXHSRGHP
E FRQVWDWDomRQRDWRGRUHJLVWURRXSRVWHULRUPHQWHGDXWLOL]DomR
FDXVDUDSHUGDGRV
GH &13- &3) UD]mR VRFLDO RX QRPH IDOVR LQYiOLGR LQFRUUHWR RX
GLUHLWRV
GHVDWXDOL]DGR F  QmR DWHQGLPHQWR HP WHPSR KiELO GD
DSUHVHQWDomR GH GRFXPHQWRV G  RUGHP MXGLFLDO HRX H  SRU
H[SUHVVDVROLFLWDomRGRWLWXODUGRQRPHGHGRPtQLR
1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRVHQGRFHUWRFRQWXGRTXHFRP
D SHUGD GHVWH QRPH GH GRPtQLR HVWH SRGHUi VHU UHJLVWUDGR SRU
&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
WHUFHLURV $GHPDLV FXPSUH UHVVDOWDU TXH D GXUDomR GR UHJLVWUR
GRVGLUHLWRV
GHSHQGH GR SHUtRGR HVFROKLGR H SRGHUi VHU UHQRYDGD DR ILQDO GH
FDGDSHUtRGR

IV.

Nomes de Licença

'HVFULomRGRDWLYR
'XUDomR
(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV
&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
GRVGLUHLWRV
V.


(P  GH PDUoR GH  DV OLFHQoDV SDUD XVR H H[SORUDomR GH
PDUFD H SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD &RPSDQKLD HQYROYLDP
³%$5%,(´³+27:+((/6´³02167(5+,*+´³),&+(535,&(´
³32:(538))*,5/6´³269,1*$'25(6´³&$3,72$0e5,&$
*8(55$&,9,/´
DDQRV
(YHQWRV UHODFLRQDGRV DRV FRQWUDWRV GH OLFHQoD ILUPDGRV HQWUH DV
SDUWHVEHPFRPRDH[SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDGRVUHJLVWURVD
UHQ~QFLDGHGLUHLWRSRUXPDGDVSDUWHVDGHFODUDomRGHQXOLGDGHRX
FDGXFLGDGH GRV UHJLVWURV REWLGD SRU WHUFHLURV HP SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRRXMXGLFLDO
2GHYHUGHFHVVDULPHGLDWDPHQWHRXVRGDVPDUFDVHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO

Nomes de Software Proprietário

'HVFULomRGRDWLYR
'XUDomR
(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV
&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
GRVGLUHLWRV

(PGHPDUoRGHRVVRIWZDUHVSURSULHWiULRGD&RPSDQKLD
HUDP³0HUFXU\´³*2/´³0XOWLSOLN´³6LVWHPDGH$QiOLVHGH&UpGLWR´
³0XOWLWRROV´ ³6LVWHPD GH *HVWmR GH 3HGLGRV´ ³0XOWL6KDUH´ H
³6LVWHPDGH&RQWUROHGH)UDQTXLDV´
1mRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHO
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VI.


Nomes de Software Open Source

'HVFULomRGRDWLYR
'XUDomR
(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV
&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
GRVGLUHLWRV

VII.


(PGHPDUoRGHRVsoftware open sourceGD&RPSDQKLD
HUDP³0\6TO´³/DUDYHO´³(OHFWURQ´³:HESDFN´³9XH´H³/HVV´
1mRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHO

Nomes de Licença de Software

'HVFULomRGR$WLYR
'XUDomR
(YHQWRVTXHSRGHP
FDXVDUDSHUGDGRV
GLUHLWRV
&RQVHTXrQFLDVGDSHUGD
GRVGLUHLWRV

(P  GH PDUoR GH  DV SULQFLSDLV OLFHQoDV GH software GD
&RPSDQKLDHUDP³:LQGRZV2IILFH´H³(533527+(86´
(533527+(86DQRV
:LQGRZV2IILFHUHQRYDGDDFDGDDQRV
(YHQWRVUHODFLRQDGRVjH[SLUDomRRXUHVFLVmRGRFRQWUDWR
&HVVDomR GR XVR GR VLVWHPD ³:LQGRZV´ ³2IILFH´ H ³(53
3527+(86´
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Galpão utilizado para fabricação e armazenamento de produtos

Sala comercial – Escritório Administrativo

Depósito fechado para armazenamento de produto

Brasil

Fábrica da Multilaser Industrial

Depósito fechado para armazenamento de produto

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SC

SP

AM

MG

MG

UF de localização

Itajaí

São Paulo

Manaus

Extrema

Extrema

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Própria
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Tipo de propriedade

Versão : 1

Registros nº
10 anos a partir da
830.323.821 e
concessão.
830.323.830, p/a marca
nominativa “Bem Estar
Total”, nas classes 28 e
35.

Registro de marca nº
915.194.589, para a
marca nominativa
“Ultra”, na classe 9.

Registro de marca nº
913.551.767 e nº
913.551.805, para a
marca nominativa
“SMARTOGO”, na
classe 9.

Marcas

Marcas

Marcas

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

10 anos a partir da
concessão.

Registros nº
908.204.248,
908.204.353,
908.204.396,
908.204.132,
908.204.299 e
908.204.191, para a m

Marcas

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Descrição do ativo

Registro de marca nº
918.469.201, para a
marca nominativa
“Powertek”, na classe
9.

Registro de marca nº
902.598.830, para a
marca nominativa
“Giga Security”, na
classe 9.

Registro de marca nº
827.474.970, para a
marca nominativa
“Bodycraft”, na classe
28.

Registro de marca nº
824.384.466, para a
marca nominativa
“BrasilFax”, na classe
16.

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas
Vigente até
16.06.2025.

Vigente até
22.09.2029.

Duração

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Consequência da perda dos direitos

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Pedido de registro de
N/A.
marca nº 920.395.171,
para a marca mista
“Evolve”, na classe 9.

Registro de marca nº
Vigente até
905.971.981, para a
12.01.2026.
marca mista “Kid Pad”,
na classe 28.

Registro de marca nº
906.434.203, para a
marca mista “Kids
Chef”, na classe 28.

Marcas

Marcas

Marcas
Vigente até
14.06.2026.

Pedido de registro de
N/A.
marca nº 918.314.593,
para a marca mista
“Essenza”, na classe
11.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registros nº
918.779.375,
918.779.308,
918.779.243,
918.779.197,
918.779.359, 918,
778.778, 918.779.

Registros nº
914.928.058,
910.877.416,
910.877.408,
914.928.066,
914.928,090 para a
marca mista “Mir

Pedidos de registros nº N/A.
914.928.155 e
914.928.180 para a
marca mista “ML”, nas
classes 09 e 35.

Marcas

Marcas

Marcas

10 anos a partir da
concessão.

10 anos a partir da
concessão.

Vigente até
17.09.2029.

Registros nº
916.291.480,
916.291.464,
916.291.510,
916.291.421,
916.291.413 para a
marca mista “Lit

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Registro de marca nº
Vigente até
906.111.706, para a
19.01.2026.
marca mista “Multikids”,
na classe 28.

Registros nº
908.808.410,
908.808.526,
908808615,
908.809.115 para a
marca mista “Multikids
Baby”, n

Registros nº
914.928.112,
904.117.650,
904.117.820,
914.928.171,
914.928.074,
918.314.607, 826.649.

Marcas

Marcas

Marcas
10 anos a partir da
concessão.

Vigente até
25.07.2027.

Vigente até
02.04.2029.

Registros nº
914.621.696 e
914.621.670 para a
marca mista “Multi”,
nas classes 35 e 09.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.
Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

10 anos a partir da
concessão.

Registros nº
914.630.482,
914.630.334,
914.630.504,
914.630.407,
910.631.506 para a
marca mista “War

10 anos a partir da
Registros nº
concessão.
840.881.380,
840.881.371,
913.914.436,
824.823.117,
840.881.363,
824.823.109, 818.145.2

<atrioesportes.com.br> Até 04/09/2022.

Marcas

Marcas

Nome de domínio na internet

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

Registros nº
16.05.2027.
908.498.810,
908.498.764 e
908.498.853 p/a marca
mista“Serene”, nas
classes 10, 09, 11.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

PÁGINA: 200 de 365

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que a duração do registro
depende do período escolhido e poderá ser
renovada ao final de cada período.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

<lojamultikids.com.br>

<multikids.com.br>

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Até 18/01/2023.

Até 11/09/2021.

<lojamultilaser.com.br> Até 04/07/2022.

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que 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 deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que 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 deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que a duração do registro
depende do período escolhido e poderá ser
renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

<multilaser.com.br>

Registros nº
10 anos a partir da
918.321.298 para a
concessão
marca mista “UP
HOME”, nas classes 11
e 21.

Nome de domínio na internet

Marcas

Até 18/09/2024.

<multikidsbaby.com.br> Até 27/10/2022.

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Os eventos que podem causar a perda dos direitos relativos a
este ativo são: (a) expiração do prazo de vigência sem o
pagamento da taxa para renovação; (b) renúncia pela
Companha; (c) decretação de caducidade do registro ou
declaração de nulidade do registro, obtidas por terceiro em
processo administrativo. No âmbito judicial, embora a
Companhia seja titular do registro de diversas de suas marcas,
não é possível assegurar que terceiros não venham a alegar
violação de seus direitos de propriedade intelectual e
eventualmente obtenham êxito.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento de manutenção do domínio; (ii) constatação
no ato do registro ou posteriormente, da utilização de CNPJ,
CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial; ou expressa solicitação do requerente
do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Perda do direito de uso exclusivo da marca.
Consequentemente, a Companhia encontraria
dificuldades de impedir terceiros de utilizar marcas
idênticas ou semelhantes para assinalar, inclusive,
serviços concorrentes. Ainda, nessa hipótese, a
Companhia poderia sofrer demandas judiciais na
esfera penal e cível, por uso indevido de marca e
violação de direitos de terceiros, o que poderia
acarretar a impossibilidade de utilizar a marca na
condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que 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 deste nome de domínio,
este poderá ser registrado por terceiros. Ademais,
cumpre ressaltar que a duração do registro
depende do período escolhido e poderá ser
renovada ao final de cada período.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

412,397329

20,986472

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

20,862924

21,780157

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

-

-70,638929

0,000000

0,000000

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

-

A sociedade exerce atividades complementares a da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-74,229727

11.312.361/0001-90

31/03/2021

Proinox Brasil Ltda.

A sociedade exerce atividades complementares a da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

13,111234

31/03/2021

Multilaser Indústria de 18.272.566/0001-38
Equipamentos de
Informática, Eletrônicos
e Opticos Ltda.

A sociedade exerce atividades complementares a da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

16,117739

31/03/2021

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

17.122.802/0001-77

Giga Indústria e
Comércio de Produtos
de Segurança
Eletrônica S.A.
-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.441.423,20

0,00

0,00

0,00

0,00

910.811,57

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Valor contábil

Valor mercado

Brasil

Valor contábil

Valor mercado

Brasil

Valor contábil

Valor mercado

Brasil

País sede

SC

MG

AM

Data

UF sede

Itajaí

Extrema

Manaus

Valor (Reais)

Município sede
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Importação e comercialização de
mercadorias

Fabricação de periféricos para
equipamentos de informática

Importação, fabricação e comercialização
de equipamento de segurança eletrônica

Descrição das atividades
desenvolvidas
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100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
As informações financeiras contidas nos itens 10.1 a 10.9, devem ser lidas em conjunto com nossas
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas revisadas referentes ao período
de três meses findos em 31 de março de 2021 e 2020, as quais foram elaboradas de acordo com o
pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS
34 - “Interim Financial Reporting”, emitida pelo IASB, bem como com nossas demonstrações
financeiras individuais consolidadas auditadas para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2020, 2019 e 2018, as quais foram elaboradas de acordo com as IFRS, emitidas pelo
IASB, e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil
compreendem aquelas previstas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos,
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e
aprovados pela CVM.
A análise dos Diretores esclarecendo os resultados obtidos e as razões para a flutuação nos valores
das contas patrimoniais da Companhia constituem uma opinião sobre os impactos ou efeitos dos
dados apresentados nas demonstrações financeiras sobre a situação financeira da Companhia. A
Administração da Companhia não pode garantir que a situação financeira e os resultados obtidos no
passado venham a se reproduzir no futuro.
As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos nossos Diretores. Dessa
forma, as avaliações, opiniões e comentários dos nossos Diretores, ora apresentadas, traduzem a
visão e percepção de nossos Diretores sobre nossas atividades, negócios e desempenho, bem como
visam fornecer aos investidores informações que os ajudarão a comparar nossas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas para: (i) os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2020, 2019 e 2018 e informações financeiras intermediárias para os períodos de três meses findo
em 31 de março de 2021 e 2020; (ii) as mudanças nas linhas principais dessas demonstrações
financeiras e informações financeiras trimestrais de período para período; e (iii) os principais fatores
que explicam tais alterações.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de
linha em nossas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ao longo de um período de
tempo. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas
líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao
ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
Para informações a respeito dos efeitos da pandemia da COVID-19 nas atividades da Companhia e
em sua condição financeira, ver o item 10.9 deste Formulário de Referência.
(a)

Condições Financeiras e Patrimoniais Gerais

Entendemos que as condições financeiras e patrimoniais são suficientes para implementar o seu
plano de negócios e cumprir com suas obrigações de curto e médio prazo. A geração de caixa da
Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis, é suficiente para atender o
financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do seu plano
de negócios.
A Administração revisa regularmente as métricas de liquidez e de resultados descritas abaixo para
avaliar os negócios da Companhia.

PÁGINA: 205 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)

Período de três meses
findo em

Exercício social encerrado em

31/03/2021 31/03/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018
Demonstração de Resultado
Receita líquida
Lucro Bruto
Margem

Bruta(1)

EBITDA(2)
Margem

EBITDA(3)

1.402.533

478.740

3.077.116

1.909.372

1.914.705

474.284

166.462

1.110.663

618.429

668.657

33,8%

34,80%

36,1%

32,4%

34,9%

235.704

55.585

548.483

237.234

244.743

16,8%

11,60%

17,8%

12,4%

12,8%

193.624

-7.606

444.302

231.373

234.342

13,8%

-1,6%

14,4%

12,1%

12,2%

402.573

-

232.282

106.546

108.864

Empréstimos e Financiamentos
– Não Circulante

855.121

-

473.464

70.886

65.016

Caixa e Equivalentes de caixa

502.003

-

452.453

97.927

33.506

Lucro líquido
Margem Líquida(4)
Balanço Patrimonial
Empréstimos e Financiamentos
- Circulante

Dívida Financeira

Líquida(5)

755.691

-

253.293

79.505

140.374

Ativo Circulante

5.010.766

-

4.282.983

1.628.498

1.633.174

Passivo Circulante

2.660.248

-

2.500.955

575.832

701.273

1,04

-

0,46

0,34

0,57

1,88

-

1,71

2,83

2,33

Grau de Endividamento
Índice Dívida Líquida / EBITDA(6)
Indicador de Liquidez
Liquidez Corrente(7)
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

Margem Bruta significa Lucro Bruto dividido por Receita Líquida.
EBITDA é definido como o Lucro Líquido do exercício acrescido de Imposto de Renda e Contribuição Social, do
Resultado Financeiro Líquido e da Depreciação e Amortização, de acordo com a definição da Instrução da CVM nº 527,
de 4 outubro de 2012.
Margem EBITDA significa EBITDA dividido por Receita Líquida.
Margem Líquida significa Lucro Líquido dividido por Receita Líquida.
Dívida Financeira Líquida é definida como saldo de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), menos
caixa e equivalente de caixa.
Para fins de comparabilidade com os demais períodos, o indicador referente ao primeiro trimestre de 2021 foi calculado
utilizando-se a Dívida Financeira Líquida registrada no balanço patrimonial de 31 de março de 2021 e o EBITDA
registrado no período de 12 meses, de 1 de abril de 2020 a 31 de março de 2021.
Liquidez Corrente significa Ativo Circulante dividido pelo Passivo Circulante.

Em 31 de março de 2021, a dívida total da Companhia (representada pela soma dos empréstimos e
financiamentos - circulante e não circulante) era de R$ 1.258 milhões. Na mesma data, o saldo de
caixa e equivalentes de caixa, líquido era de R$ 502,0 milhões e a dívida líquida era de R$ 755,7
milhões.
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Em 31 de dezembro de 2020, a dívida total da Companhia (representada pela soma dos empréstimos
e financiamentos - circulante e não circulante) era de R$ 705,7 milhões. Na mesma data, o saldo de
caixa e equivalentes de caixa, líquido era de R$ 452,5 milhões e a dívida líquida líquido era de R$
253,3 milhões.
Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a dívida total da Companhia (representada
pela soma dos empréstimos e financiamentos - circulante e não circulante) era, respectivamente de
R$ 177,4 milhões e R$ 173,9 milhões. O saldo de caixa e equivalentes de caixa líquido era de R$
97,9 milhões e R$ 33,5 milhões, e a dívida líquida era de R$ 79,5 milhões e R$ 140,4 milhões,
respectivamente.
A Companhia analisa os índices de liquidez com a finalidade de identificar possíveis desequilíbrios
entre dívidas e recebíveis de curto prazo, bem como as necessidades de captação de recursos ou
disponibilidade de caixa para futuros investimentos. A Diretoria entende que os níveis dos últimos 3
exercícios sociais assim como no período de três meses de 2021, acima mencionados, são
adequados, de modo que a Companhia acompanhe os indicadores e tome decisões para manter sua
boa situação financeira. O índice de liquidez corrente da Companhia apresentou modesta melhora
no primeiro trimestre de 2021 atingindo 1,88, enquanto que ao final do ano de 2020 o indicador
estava em 1,71.
(b)

Estrutura de Capital

Acreditamos que a atual estrutura de capital da Companhia apresentou nos períodos indicados uma
estrutura de capital equilibrada entre capital próprio e de terceiros, e condizente, em nossa visão,
com suas atividades, na proporção apresentada na tabela abaixo:
Período de três
meses findo em

(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)

31/03/2021

Exercício social encerrado em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Capital de terceiros (passivo
circulante
+
passivo
não
circulante)

3.726.246

3.163.309

773.461

873.392

Capital
líquido)

1.729.852

1.524.055

1.149.978

946.130

5.456.098

4.687.364

1.923.439

1.819.522

Parcela de capital de terceiros

68,3%

67,5%

40,2%

48,0%

Parcela de capital próprio

31,7%

32,5%

59,8%

52,0%

próprio

Capital total
próprio)

(c)

(patrimônio
(terceiros

+

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Companhia apresenta condições financeiras suficientes para cumprir com seus compromissos
financeiros assumidos. Em 31 de março de 2021, o índice de liquidez geral (razão entre a soma do
ativo circulante e não circulante pela soma do passivo circulante e não circulante) da Companhia era
de 1,46 e o índice de liquidez corrente (razão entre o ativo circulante pelo passivo circulante) da
Companhia era de 1,88.
Em 31 de março de 2021, a Companhia possuía R$ 1.257,7 milhões de empréstimos e
financiamentos no passivo circulante e não circulante. Nesta data, a Companhia não dispunha de
JUR_SP - 41217964v1 - 12262002.424477
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nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente. O
relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a
linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.
(d)
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes utilizada
Nos três últimos exercícios sociais, as principais fontes de financiamento da Companhia foram: (i)
fluxo de caixa líquido gerado por suas atividades operacionais; e (ii) endividamento bancário de curto
e longo prazos. Esses financiamentos são utilizados pela Companhia principalmente para cobrir
custos, despesas e investimentos relacionados a: (a) operação dos negócios; e (b) dispêndios de
capital.
As fontes de financiamento utilizadas pela Companhia são adequadas ao seu perfil de
endividamento, atendendo às necessidades de capital de giro e investimentos, sempre preservando
o perfil de longo prazo da dívida financeira e, consequentemente, a capacidade de pagamento da
Companhia.
(e)
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, a Diretoria não vislumbra necessidades de recursos que
não possam ser suportadas com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor.
Caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no curto prazo,
a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou instituições
financeiras.
No item 10.1(f) abaixo estão descritas as principais linhas de financiamentos contraídas pela
Companhia e as características de cada uma delas.
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(f)

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Segue abaixo a composição dos empréstimos e financiamentos da Companhia:
Período de
três meses
Em 31 de dezembro de
(valores em milhares de
findo em
R$)
31/03/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Empréstimos e
financiamentos –
402.573
232.282
106.546
108.864
circulante
Empréstimos e
financiamentos – não
855.121
473.464
70.886
65.016
circulante
Dívida Bruta
1.257.694
705.745
177.432
173.880
A tabela abaixo demonstra a composição dos empréstimos e financiamentos líquidos dos custos de
captação:
(i)

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

Abaixo são apresentadas as principais características dos contratos de empréstimo e financiamento
relevantes à Companhia em vigor em 31 de março de 2021:
(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)
1) FINEP
2) FINIMP (em moeda
estrangeira)
3) CONTRATOS PARA CAPITAL
DE GIRO
(em moeda estrangeira)
Total da dívida bruta
Circulante
Não Circulante

Período de três
meses findo em
31/03/2021
66.849

31/12/2020
70.647

31/12/2019
84.638

31/12/2018
74.863

25.177

-

47.432

55.902

1.165.668

635.098

45.361

43.115

1.257.694
402.573
855.121

705.745
232.282
473.464

177.432
106.546
70.886

173.880
108.864
65.016

Exercício social encerrado em

FINEP
Em 2 de outubro de 2014, a Companhia celebrou o Contrato de Financiamento nº 09.14.0077.00
com a Financiadora de Estudos e Projetos – Finep (“FINEP”), no valor total de R$ 67.019 mil, com a
finalidade de financiar a implantação e o desenvolvimento da produção de componentes
semicondutores (memórias NAND Flash e DRAM).
Em 8 de maio de 2018, a Companhia celebrou o Contrato de Financiamento nº 09.18.0006.00 com
a FINEP, no valor de R$ 74.928 mil, com a finalidade de financiar inovação e processos na produção
de circuito integrado (eMCP LPDDR4 / DRAM DDR4) e dispositivo de armazenamento (SSD M.2).
As linhas de crédito foram concedidas à Companhia por um prazo de 109 e 212 meses, com juros
equivalentes à TJLP acrescido de spread de 5,00% ao ano e 3,00% ao ano acrescido de TR,
respectivamente.
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Atualmente, os Contratos de Financiamento FINEP contam com o aval da Multilaser Indústria de
Equipamentos de Informática, Eletrônicos e Opticos Ltda., bem como com a fiança dos Banco
Bradesco S.A. e do Banco ABC Brasil S.A., além de apólice de seguro fiança do Banco BTG Pactual
S.A., por meio da qual a instituição financeira assume, na condição de fiador, a plena e direta
responsabilidade por todas as obrigações presentes e futuras, principal e acessórias, contraídas pela
Companhia.
FINIMP
Entre fevereiro e março de 2021, a Companhia celebrou junto ao Citibank contratos de financiamento
de importação para a compra de mercadorias no valor de US$4.405.804,00. As linhas de crédito
foram concedidas à Companhia por um prazo de 180 dias e taxa média de 3,59%.
Contratos de Capital de Giro
A companhia possuía contratos de capital de giro em moeda estrangeira ao final do primeiro trimestre
de 2021 no montante de R$ 1.165,7 milhões, representando 92,7% do endividamento bruto total.
Estes contratos foram celebrados entre a Companhia e grandes instituições financeiras nacionais e
internacionais que atuam no Brasil tais como Bradesco, Banco do Brasil, Santander, BTG, Citibank,
entre outros.
As operações de capital de giro são contratadas para suprir as necessidades de caixa da companhia
em um cenário de alto crescimento como o vivenciado desde o segundo trimestre do ano de 2020.
Em 31 de março de 2021, com a finalidade de mitigar os riscos de eventuais perdas financeiras nos
saldos cambiais destes contratos denominados em moeda estrangeira foram contratados
instrumentos financeiros derivativos cujo custo médio ponderado total acrescido à taxa de
remuneração do saldo era de 6,33% a.a.
(ii)

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Em 31 de março de 2021, a Companhia não possuía qualquer outra operação de longo prazo com
instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior. No entanto, a Companhia
mantém relações comerciais com os principais agentes financeiros no mercado, visando o pronto
acesso a linhas de crédito para financiamento de investimentos e eventuais demandas de capital de
giro.
(iii)

Grau de subordinação entre as dívidas

As dívidas contratadas pela Companhia não possuem cláusula específica de subordinação, de forma
que não há relação de preferência entre elas. O grau de subordinação entre as dívidas da Companhia
é determinado de acordo com as disposições da legislação em vigor.
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(iv)
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e a alienação de controle societário
FINEP
O Contrato de Financiamento FINEP não prevê covenants financeiros, bem como restrições à
distribuição de dividendos e à alienação de ativos. Ademais, o Contrato de Financiamento FINEP
pode ser considerado antecipadamente vencido pela FINEP caso haja a alteração do controle efetivo
da Companhia, direto ou indireto que, a juízo da FINEP, possa comprometer o regular
desenvolvimento do projeto e/ou inviabilizar a fiel execução do contrato.
Quanto à emissão de novos valores mobiliários, a Companhia se comprometeu a informar à FINEP
todas as alterações realizadas no seu capital social e/ou na sua estrutura societária, que possam
influenciar no processo decisório da Companhia, bem como aquelas que possam influenciar na
capacidade de pagamento das obrigações assumidas, no prazo de 10 dias após o registro na Junta
Comercial ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas competente.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia e suas controladas cumpriam com todas as
obrigações decorrentes de seus contratos financeiros.
Contratos de Capital de Giro
Um dos contratos que compõem o saldo de capital de giro especificado no item (i) acima, firmado
em novembro de 2020 no montante de R$ 98.260 mil, equivalente a USD 17.000 mil e com
vencimento em outubro de 2022, possui covenant relativa ao nível de endividamento da Companhia,
que estabelece nível máximo de endividamento da companhia inferior ou igual a 2 (dois) na relação
Dívida Líquida/EBITDA, tal como demonstrado no Item 10.1.a deste Formulário de Referência, e que
vem sendo cumprido em sua integralidade desde a data em que foi realizada a captação em
referência. O seu não cumprimento implica no vencimento antecipado da referida operação de
crédito.
Cabe mencionar que nos últimos três exercícios sociais, todos os índices financeiros (covenants
financeiros) foram plenamente observados e respeitados.
(g)

Limites de utilização dos financiamentos já contratados

Na data deste Formulário de Referência a Companhia não dispunha de nenhum contrato de
financiamento cujo desembolso não tenha sido realizado integralmente.
(h)

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os termos “AH” e “AV” indicados em colunas de determinadas tabelas abaixo, significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente

JUR_SP - 41217964v1 - 12262002.424477

PÁGINA: 211 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Demonstrações dos Resultados
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE
TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020

(valores em milhares de R$,
exceto os percentuais)
Receita líquida de vendas

Período de
três meses
findo em
31/03/2021

Período de
três meses
findo em
31/03/2020

AV

AV

AH

1.402.533

100,0%

478.740

100,0%

193,0%

-928.249

-66,2%

-312.278

-65,2%

197,3%

474.284

33,8%

166.462

34,8%

184,9%

-30.888

-2,2%

-10.636

-2,2%

190,4%

-214.237

-15,3%

-105.407

-22,0%

103,2%

-

-

-

-

-

-823

-0,1%

176

0,0%

-567,6%

228.335

16,3%

50.595

10,6%

351,3%

Receitas financeiras

48.113

3,4%

2.234

0,5%

2053,7%

Despesas financeiras

-33.158

-2,4%

-3.717

-0,8%

792,1%

-6.212

-0,4%

-48.264

-10,1%

-87,1%

8.743

0,6%

-49.747

-10,4%

-117,6%

Lucro (prejuízo) antes do
imposto de renda e
contribuição social

237.079

16.9%

848

0,2%

27857,4%

Imposto de renda e contribuição
social – corrente e diferido

-43.455

-3,1%

-8.454

-1,8%

414,0%

Lucro líquido (prejuízo) do
exercício

193,624

13,8%

-7.606

-1,6%

-2645,7%

Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (Despesas)
operacionais
gerais e administrativas
com vendas
Resultado com equivalência
patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
Resultado antes do resultado
financeiro

Variação cambial liquida
Resultado financeiro
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Receita líquida
A receita líquida no período findo em 31 de março de 2021 foi de R$ 1,4 bilhão, em comparação com
R$ 478,7 milhões no período findo em 31 de março de 2020, o que representou um aumento de R$
923,8 milhões, ou 193,0%. Este aumento é atribuído principalmente ao aumento nas vendas e efeitos
da variação cambial nos preços dos produtos, além da base do primeiro trimestre de 2020 ter sido
impactada em sua última quinzena em decorrência do início da pandemia de COVID-19.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos no período findo em 31 de março de 2021 foi de R$ 928,2 milhões,
em comparação com R$ 312,3 milhões para o período findo em 31 de março de 2020, o que
representou um aumento de R$ 616,0 milhões, ou 197,3%. O aumento nos custos dos produtos
vendidos está vinculado com o aumento da receita líquida (conforme descrito acima), ou seja,
decorre do aumento nas vendas e efeitos da variação cambial nos preços dos produtos uma vez que
em sua maioria os componentes ou até mesmo alguns produtos acabados são importados.
Lucro bruto
Em função dos motivos descritos acima, o lucro bruto no período findo em 31 de março de 2021 foi
de R$ 474,3 milhões, em comparação com R$ 166,5 milhões no período findo em 31 de março de
2020, o que representou um aumento de R$ 307,8 milhões, ou 184,9%. O lucro bruto representou
33,8% e 34,8% da receita líquida de vendas nos períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020,
respectivamente.
Despesas com vendas
As despesas com vendas no período findo em 31 de março de 2021 totalizaram R$ 214,2 milhões,
em comparação com R$ 105,4 milhões no período findo em 31 de março de 2020, o que representou
um aumento de R$ 108,8 milhões, ou 103,2%. Esse aumento percentual acompanha o aumento da
receita e é decorrente principalmente do volume de vendas e aumento de preços, conforme descrito
acima.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no período findo em 31 de março de 2021 totalizaram R$ 30,9 milhões,
em comparação com R$ 10,6 milhões no período findo em 31 de março de 2020, o que representou um
aumento de R$ 20,3 milhões, ou 190,4%. As despesas gerais e administrativas representaram 2,2% da
receita líquida de vendas nos períodos findos em 31 de março de 2021 e 2020. Houve aumento em todos
os diferentes componentes das despesas administrativas (i.e., despesas com pessoal, serviços
profissionais, tecnologia e comunicação, aluguéis, seguros e outros) no referido período.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
No período findo em 31 de março de 2021, a Companhia registrou despesa de R$ 823 mil, em
comparação com uma receita de R$ 176 mil no exercício findo em 31 de março de 2020, o que
representou uma variação de R$ 999 mil.
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Resultado financeiro
O resultado financeiro no período findo em 31 de março de 2021 foi uma receita financeira líquida de R$ 8,7
milhões, em comparação com uma despesa financeira líquida de R$ 49,7 milhões no período findo em 31
de março de 2020, o que representou um aumento nas receitas financeiras equivalente a R$ 58,5 milhões
ou (117,6%). O aumento das receitas financeiras é decorrente preponderantemente da variação cambial
líquida que para o período findo em 31 de março de 2021 representou uma despesa de R$ 6,2 milhões
enquanto em 31 de marco de 2020 foi uma despesa de R$ 48,3 milhões, uma variação, portanto de R$
42,0 milhões, ou seja, (87,1%) decorrente da diferença na amplitude da variação cambial observada em
cada um dos períodos analisados.
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Em função dos motivos descritos acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social no
período findo em 31 de março de 2021 foi um lucro de R$ 237,1 milhões, em comparação com um
lucro de R$ 848 mil no período findo em 31 de março de 2020, o que representou um aumento no
lucro antes do imposto de renda e contribuição social de R$ 236,2 milhões, ou seja, 27.857,4%.
Imposto de renda e contribuição social – Corrente e diferido
No período findo em 31 de março de 2021 houve uma despesa de R$ 43,5 milhões, comparado à
despesa de R$ 8,5 milhões no período findo em 31 de março de 2020, o que representou um
aumento de R$ 35,0 milhões ou 414,0%. Essa variação é decorrente principalmente de um saldo
negativo maior de Imposto de renda e contribuição social correntes, que representaram uma despesa
de R$ 35,2 milhões no período findo em 31 de março de 2021, em comparação com uma despesa
de R$ 552 mil no período findo em 31 de março de 2020.
Lucro líquido
Em função dos motivos descritos acima, no período findo em 31 de março de 2021 houve um lucro
líquido de R$ 193,6 milhões, em comparação com o prejuízo líquido de R$ 7,6 milhões no período
findo em 31 de março de 2020, o que representou uma variação positiva de R$ 201,2 milhões. O
lucro líquido do exercício representou 13,8% e (1,6%) da receita líquida de vendas nos períodos
findos em 31 de março de 2021 e 2020, respectivamente.
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores em milhares de
R$,
exceto
os
percentuais)
Receita líquida de
vendas
Custo dos produtos
vendidos
Lucro bruto
Receitas/(despesas)
operacionais
com vendas
gerais e administrativas
Resultado com
equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais

Exercício findo
em 31/12/20

Exercício findo
em 31/12/19

AV

AV

AH

3.077.116

100,0%

1.909.372

100,0%

61,2%

(1.966.453)

(63,9%)

(1.290.943)

(67,6%)

52,3%

1.110.663

36,1%

618.429

32,4%

79,6%

(529.181)
(67.221)

(17,2%)
(2,2%)

(403.130)
(54.384)

(21,1%)
(2,8%)

31,3%
23,6%

-

0,0%

-

0,0%

-

10.571

0,3%

59.653

3,1%

(82,3%)
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Resultado antes do
resultado financeiro e do
imposto de renda e
contribuição social
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado financeiro
Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de renda e
contribuição social –
corrente e diferido
Lucro líquido do
exercício

524.832

17,1%

220.568

11,6%

138,0%

42.040
(64.534)
(71.093)
(93.587)
431.255

1,4%
(2,1%)
(2,3%)
(3,0%)
14,0%

26.007
(17.811)
(8.589)
(393)
220.174

1,4%
(0,9%)
(0,4%)
0,0%
11,5%

61,6%
262,3%
727,7%
23713,5%
95,9%

13.047

0,4%

11.199

0,6%

16,5%

444.302

14,4%

231.373

12,1%

92,0%

Receita líquida
A receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 3,1 bilhões, em comparação
com R$ 1,9 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que representou um aumento
de R$ 1,2 bilhão, ou 61,2%. Este aumento é atribuído principalmente ao aumento da receita
operacional líquida proveniente da linha de Mobile Devices, no montante de R$ 420,5 milhões ou
62,3%.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de R$ 2,0 bilhões,
em comparação com R$ 1,3 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que representou
um aumento de R$ 0,7 bilhão, ou 52,3%. Tal aumento, inferior ao aumento da receita líquida indicado
acima, decorre especialmente dos custos materiais no montante de R$ 690,0 milhões.
Lucro bruto
Em função dos motivos descritos acima, o lucro bruto no exercício findo em 31 de dezembro de 2020
foi de R$ 1,1 bilhão, em comparação com R$ 0,6 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de
2019, o que representou um aumento de R$ 0,5 bilhão, ou 79,6%. O lucro bruto representou 36,1%
e 32,4% da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e
2019, respectivamente.
Despesas com vendas
As despesas com vendas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizaram R$ 529,2
milhões, em comparação com R$ 403,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o
que representou um aumento de R$ 126,1 milhões, ou 31,3%. As despesas com vendas
representaram (17,2%) e (21,1%) da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Esse aumento percentual é decorrente
principalmente de despesas comerciais.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 totalizaram R$
67,2 milhões, em comparação com R$ 54,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
o que representou um aumento de R$ 12,8 milhões, ou 23,6%. As despesas gerais e administrativas
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representaram (2,2%) e (2,8%) da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019, respectivamente. Esse aumento é decorrente principalmente do aumento
das despesas com pessoal, tecnologia e comunicação, no montante de R$ 6,0 milhões no período.
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 a Companhia reconheceu receita de R$ 10,6 milhões,
em comparação com uma receita de R$ 59,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
o que representou uma redução de R$ 49,1 milhões ou (82,3%). Essa redução decorre,
principalmente, da não recorrência no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 da receita
proveniente de provisões tributárias e trabalhistas.
Resultado financeiro
O resultado financeiro no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi de uma despesa financeira
líquida de R$ 93,6 milhões, em comparação com uma despesa financeira líquida de R$ 0,4 milhão
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que representou uma variação negativa no
resultado financeiro equivalente a R$ 93,2 milhões ou 23.713,5%, que decorre principalmente da (i)
Variação cambial líquida; e (ii) Aumento das despesas financeiras.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em função dos motivos descritos acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi um lucro de R$ 431,2 milhões, em comparação com
um lucro de R$ 220,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que representou um
aumento no lucro antes do imposto de renda e contribuição social de R$ 211,0 milhões, ou seja,
95,9%.
Imposto de renda e contribuição social – Corrente e diferido
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 houve um saldo positivo de R$ 13,0 milhões, em
comparação com um saldo positivo de R$ 11,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2019, o que representou uma variação positiva de R$ 1,8 milhão ou 16,5%. Essa variação decorre
tanto de um grande aumento no Imposto de renda e contribuição social diferidos, como de uma
redução similar no Imposto de renda e contribuição social correntes.
Lucro líquido
Em função dos motivos descritos acima, no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 houve um
lucro líquido de R$ 444,3 milhões, em comparação com um lucro líquido de R$ 231,4 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o que representou uma variação positiva de R$ 212,9
milhões ou 92,0%. O lucro líquido do exercício representou 14,4% e 12,1% da receita líquida de
vendas nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, respectivamente.
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EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADO AO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores em milhares de
R$,
exceto
os
percentuais)

Exercício findo
em 31/12/19

Exercício findo
em 31/12/18

AV

AV

AH

1.909.372

100,0%

1.914.705

100,0%

(0,3%)

(1.290.943)

(67,6%)

(1.246.048)

(65,1%)

3,6%

618.429

32,4%

668.657

34,9%

(7,5%)

(403.130)

(21,1%)

(350.355)

(18,3%)

15,1%

(54.384)

(2,8%)

(48.107)

(2,5%)

13,0%

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

59.653

3,1%

(34.889)

(1,8%)

(271,0%)

220.568

11,6%

235.306

12,3%

(6,3%)

26.007

1,4%

17.499

0,9%

48,6%

(17.811)

(0,9%)

(22.816)

(1,2%)

(21,9%)

(8.589)

(0,4%)

(7.183)

(0,4%)

19,6%

(393)

0,0%

(12.500)

(0,7%)

96,9%

220.174

11,5%

222.805

11,6%

(1,2%)

11.199

0,6%

11.537

0,6%

(2,9%)

231.373

12,1%

234.342

12,2%

(1,3%)

Receita líquida de vendas
Custo das mercadorias
vendidas
Lucro bruto
Receitas (Despesas)
operacionais
com vendas
gerais e administrativas
Resultado com equivalência
patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais
Resultado antes do
resultado financeiro e do
imposto de renda e
contribuição social
Receitas financeiras

Despesas financeiras

Variação cambial líquida

Resultado financeiro
Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de renda e
contribuição social –
corrente e diferido
Lucro líquido do exercício
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Receita líquida
A receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 1,9 bilhão, em comparação
com R$ 1,9 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que representou uma diminuição
de R$ 5,3 milhões, ou 0,3%. Essa diminuição é atribuída principalmente à variação negativa na venda
de produtos, no montante de R$ 22,5 milhões, decorrente principalmente de uma diminuição da
receita operacional líquida proveniente da linha de Mobile Devices e Office & IT supplies. Por outro
lado, a linha de Home eletric products e Kids & Sports registrou crescimento expressivo.
Custo dos produtos vendidos
O custo dos produtos vendidos no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 1,3 bilhão,
em comparação com R$ 1,2 bilhão no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que representou
um aumento de R$ 44,9 milhões, ou 3,6%. Este aumento no custo dos produtos vendidos foi superior
à variação da receita liquida acima indicada, especialmente em função do aumento dos Custos
materiais, no montante de R$ 35,5 milhões.
Lucro bruto
Em função dos motivos descritos acima, o lucro bruto no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
foi de R$ 618,4 milhões, em comparação com R$ 668,7 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, o que representou uma diminuição de R$ 50,2 milhões, ou (7,5%). O lucro bruto
representou 32,4% e 34,9% da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.
Despesas com vendas
As despesas com vendas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizaram R$ 403,1
milhões em comparação com R$ 350,4 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o
que representou um aumento de R$ 52,8 milhões, ou 15,1%. As despesas com vendas
representaram (21,1%) e (18,3%) da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31
de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esse aumento percentual é decorrente
principalmente do aumento das despesas comerciais e de distribuição, de 21,8% e 42,6%,
respectivamente.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 totalizaram R$
54,4 milhões, em comparação com R$ 48,1 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
o que representou um aumento de R$ 6,3 milhões, ou 13,0%. As despesas gerais e administrativas
representaram (2,8%) e (2,5%) da receita líquida de vendas nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018, respectivamente. Esse aumento é decorrente principalmente de maiores
despesas com aluguéis, seguros, viagens, e outras, que em 31 de dezembro de 2019 totalizaram R$
16,0 milhões em comparação com R$ 12,7 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
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Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 houve uma receita de R$ 59,7 milhões, em
comparação com uma despesa de R$ 34,9 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
o que representou uma variação de R$ 94,6 milhões ou (271,0%), decorrentes de maior receita com
créditos extemporâneos saldo positivo em provisões tributárias e trabalhistas, que variaram
positivamente em relação ao ano anterior no montante de R$ 21,7 milhões e R$ 75,8 milhões,
respectivamente.
Resultado financeiro
O resultado financeiro no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de uma despesa financeira
líquida de R$ 393 mil, em comparação com uma despesa financeira líquida de R$ 12,5 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que representou um aumento do resultado financeiro
equivalente a R$ 12,1 milhões ou 96,9%. O aumento do resultado financeiro líquido decorre do
aumento nas Receitas financeiras, de R$ 17,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2018 para R$ 26,0 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Em função dos motivos descritos acima, o lucro antes do imposto de renda e contribuição social no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi um lucro de R$ 220,2 milhões, em comparação com
um lucro de R$ 222,8 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que representou
uma diminuição no lucro antes do imposto de renda e contribuição social de R$ 2,6 milhões, ou seja,
(1,2%).
Imposto de renda e contribuição social – Corrente e diferido
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019 houve uma receita de R$ 11,2 milhões, em
comparação com uma receita de R$ 11,5 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o
que representou uma variação negativa de R$ 0,3 milhão ou (2,9%). Essa variação é decorrente de
uma diminuição do Imposto de renda e contribuição social diferidos.
Lucro líquido
Em função dos motivos descritos acima, no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 houve um
lucro líquido de R$ 231,4 milhões, em comparação com o lucro líquido de R$ 234,3 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o que representou uma variação negativa de R$ 3
milhões ou (1,3%). O lucro líquido do exercício representou 12,1% e 12,2% da receita líquida de
vendas nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, respectivamente.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
MARÇO DE 2021 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(valores em milhares
de R$, exceto os
percentuais)

31/03/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

502.003

9,2%

452.453

9,70%

11,0%

1.428.902

26,2%

967.780

20,60%

47,6%

0

0,0%

0

0,00%

-

2.648.834

48,5%

2.610.622

55,70%

1,5%

19.798

0,4%

10.920

0,20%

81,3%

360.735

6,6%

222.315

4,70%

62,3%

Despesas antecipadas

27.225

0,5%

6.568

0,10%

314,5%

Outros ativos circulantes

23.269

0,4%

12.325

0,30%

88,8%

5.010.766

91,8%

4.282.983

91,40%

17,0%

124.909

2,3%

133.208

2,80%

-6,2%

Depósitos Judiciais

61.845

1,1%

53.797

1,10%

15,0%

Outros ativos não
circulantes

51.100

0,9%

39.525

0,80%

29,3%

0

0,0%

0

0,00%

-

5.020

0,1%

5.020

0,10%

0,0%

185.378

3,4%

161.925

3,50%

14,5%

5.315

0,1%

5.403

0,10%

-1,6%

11.764

0,2%

5.504

0,10%

113,7%

445.331

8,2%

404.382

8,60%

10,1%

5.456.098

100,0%

4.687.365

100,00%

16,7%

1.941.620

35,6%

1.992.782

42,5%

-2,6%

402.573

7,4%

232.282

5,0%

73,3%

38.153

0,7%

30.250

0,6%

26,1%

41.198

0,8%

37.329

0,8%

10,4%

0

0,0%

0

0,0%

-

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Contas a receber de
clientes
Partes relacionadas
Estoques
Instrumentos financeiros
derivativos à Receber
Impostos a recuperar

Total do ativo
circulante
Ativo não circulante
Tributos diferidos

Investimentos
Propriedades para
investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos de direitos de uso
Total do ativo não
circulante
Total do ativo
PASSIVO
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações trabalhistas
e sociais
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
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(valores em milhares
de R$, exceto os
percentuais)
Adiantamento de
clientes
Instrumento financeiros
derivativos a pagar
Obrigações com
garantia
Juros sobre capital
próprio e dividendos
Passivos de
arrendamento

31/03/2021

AV

31/12/2020

AV

AH

81.764

1,5%

54.921

1,2%

48,9%

3.766

0,1%

20.548

0,4%

-81,7%

35.387

0,6%

35.432

0,8%

-0,1%

23.538

0,4%

23.538

0,5%

0,0%

3.688

0,1%

2.138

0,0%

72,5%

88.561

1,6%

71.736

1,5%

23,5%

2.660.248

48,8%

2.500.955

53,4%

6,4%

855.121

15,7%

473.464

10,1%

80,6%

58.700

1,1%

42.641

0,9%

37,7%

143.269

2,6%

142.079

3,0%

0,8%

8.909

0,2%

4.170

0,1%

113,6%

0

0,0%

0

0,0%

-

1.065.998

19,5%

662.354

14,1%

60,9%

757.039

13,9%

757.039

16,2%

0,0%

Reservas de capital

12.271

0,2%

8.357

0,2%

46,8%

Reserva legal

Outras contas a pagar
Total do passivo
circulante
Passivo não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações tributárias
Provisão para riscos
processuais, cíveis e
tributários
Passivos de
arrendamento
Outros passivos
Total do passivo não
circulante
Patrimônio líquido
Capital social

55.182

1,0%

45.501

1,0%

21,3%

Reserva incentivos
fiscais

730.062

13,4%

599.432

12,8%

21,8%

Reserva de lucros

.155.034

2.8%

101.722

2,2%

52,4%

Reserva estatutária

22.711

0,4%

22.711

0,5%

0,0%

Ações em tesouraria

(2.448)

0,0%

-10.708

-0,2%

-77,1%

1.729.852

31,7%

1.524.055

32,5%

13,5%

5.456.098

100,0%

4.687.365

100,0%

16,4%

Total do Patrimônio
líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

Ativo circulante
Em 31 de março de 2021, o total do ativo circulante era de R$ 5,0 bilhões, em comparação com R$
4,3 bilhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante representou
91,8% em 31 de março de 2021 e 91,4% em 31 de dezembro de 2020. O aumento no total do ativo
circulante foi de R$ 727,8 milhões, ou de 17,0%.
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Ativo não circulante
Em 31 de março de 2021, o total do ativo não circulante era de R$ 445,3 milhões, em comparação
com R$ 404,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante representou 8,2% em 31 de março de 2021 e 8,6% em 31 de dezembro de 2020. O
aumento no total do ativo não circulante foi de R$ 40,9 milhões, ou 10,1%.
Passivo circulante
Em 31 de março de 2021, o total do passivo circulante era de R$ 2,7 bilhões, em comparação com
R$ 2,5 bilhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e patrimônio líquido, o
passivo circulante representou 48,8% em 31 de março de 2021 e 53,4% em 31 de dezembro de
2020. O aumento no total do passivo circulante foi de R$ 159,3 milhões, ou 6,4%.
Passivo não circulante
Em 31 de março de 2021, o total do passivo não circulante era de R$ 1.066,0 milhões, em
comparação com R$ 662,4 milhões em 31 de dezembro de 2020. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representou 19,5% em 31 de março de 2021 e 14,1%
em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento no total do passivo não circulante de R$ 403,6 milhões,
ou 60,9%, decorreu principalmente de um aumento dos empréstimos e financiamentos não
circulantes, que representaram o valor de R$ 381,6 milhões no período findo em 31 de março de
2021, em comparação com R$ 473,5 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2020.
Patrimônio líquido
Em 31 de março de 2021, o patrimônio líquido era de R$ 1,7 bilhão, em comparação com R$ 1,5
bilhão em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento de R$ 205,8 milhões, ou 13,5%, é decorrente
principalmente do resultado líquido do exercício.
COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS CONSOLIDADAS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(valores em milhares de R$,
31/12/2020
exceto os percentuais)

AV

31/12/2019

AV

AH

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

452.453

9,7%

97.927

5,1%

362,0%

Contas a receber de clientes

967.780

20,6%

613.386

31,9%

57,8%

-

0,0%

639

0,0%

(100,0%)

2.610.622

55,7%

787.688

41,0%

231,4%

10.920

0,2%

-

0,0%

-

222.315

4,7%

108.847

5,7%

104,2%

6.568

0,1%

17.788

0,9%

(63,1%)

12.325

0,3%

2.223

0,1%

454,4%

4.282.983

91,4%

1.628.498

84,7%

163,0%

Partes relacionadas
Estoques
Instrumentos
financeiros
derivativos a receber
Créditos tributários de curto
prazo
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
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(valores em milhares de R$,
31/12/2020
exceto os percentuais)

AV

31/12/2019

AV

AH

Ativo não circulante
133.208

2,8%

78.930

4,1%

68,8%

Depósitos judiciais

53.797

1,1%

38.042

2,0%

41,4%

Outros ativos não circulantes

39.525

0,8%

8.792

0,5%

349,6%

-

-

-

-

-

5.020

0,1%

5.020

0,3%

0,0%

161.925

3,5%

142.890

7,4%

13,3%

Intangível

5.403

0,1%

4.483

0,2%

20,5%

Ativos de direitos de uso

5.504

0,1%

16.785

0,9%

(67,2%)

404.382

8,6%

294.942

15,3%

37,1%

4.687.365

100%

1.923.440

100%

143,7%

1.992.782

42,5%

345.483

18,0%

476,8%

e

232.282

5,0%

106.546

5,5%

118,0%

e

30.250

0,6%

17.778

0,9%

70,2%

37.329

0,8%

10.933

0,6%

241,4%

-

0,0%

7

0,0%

-

Adiantamento de clientes

54.921

1,2%

18.044

0,9%

204,4%

Instrumentos
financeiros
derivativos a pagar

20.548

0,4%

-

0,0%

-

Obrigações com garantia

35.432

0,8%

33.653

1,7%

5,3%

Juros sobre capital próprio e
dividendos

23.538

0,5%

494

0,0%

4.664,8%

2.138

0,0%

5.838

0,3%

(63,4%)

71.736

1,5%

37.057

1,9%

93,6%

2.500.955

53,4%

575.832

29,9%

334,3%

473.464

10,1%

70.886

3,7%

567,9%

42.641

0,9%

42.066

2,2%

1,4%

142.079

3,0%

74.405

3,9%

91,0%

4.170

0,1%

9.735

0,5%

(57,2%)

-

0,0%

537

0,0%

-

662.354

14,1%

197.629

10,3%

235,1%

Tributos diferidos

Investimentos
Propriedades
investimentos

para

Imobilizado

Total
do
circulante

ativo

não

Total do ativo
PASSIVO
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos
financiamentos
Obrigações trabalhistas
sociais
Obrigações tributárias
Partes relacionadas

Passivos de arrendamento
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos
e
financiamentos
Obrigações tributárias de
longo prazo
Provisão
para
riscos
processuais,
cíveis
e
tributários
Passivos de arrendamento
Outros passivos
Total
do
circulante

passivo

não

Patrimônio líquido
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(valores em milhares de R$,
31/12/2020
AV
exceto os percentuais)
757.039
Capital social

31/12/2019

AV

AH

16,2%

757.039

39,4%

0,0%

8.357

0,2%

-

0,0%

-

45.501

1,0%

23.287

1,2%

95,4%

599.432

12,8%

346.060

18,0%

73,2%

101.722

2,2%

23.593

1,2%

331,2%

22.711

0,5%

-

0,0%

-

(10.708)

(0,2%)

-

0,0%

-

Total do Patrimônio líquido

1.524.055

32,5%

1.149.978

59,8%

32,5%

Total
do
passivo
patrimônio líquido

4.687.365

100,0%

1.923.440

100,0%

143,7%

Reservas de capital
Reserva legal
Reserva incentivos fiscais
Reserva
lucros

de

retenção

de

Reserva estatutária
Ações em tesouraria

e

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o total do ativo circulante era de R$ 4,3 bilhões, em comparação com
R$ 1,6 bilhão em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante
representou 91,4% em 31 de dezembro de 2020 e 84,7% em 31 de dezembro de 2019. Esse
aumento no total do ativo circulante de R$ 2,7 bilhões, ou 163,0%, em 31 de dezembro de 2020
comparado com 31 de dezembro de 2019 decorreu principalmente do estoque, no montante de R$
1,8 bilhão.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o total do ativo não circulante era de R$ 404,4 milhões, em comparação
com R$294,9 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante representou 8,6% em 31 de dezembro de 2020 e 15,3% em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento no total do ativo não circulante de R$109,5 milhões, ou 37,1%, decorreu
principalmente dos tributos diferidos na ordem de R$ 54,3 milhões e de outros ativos circulantes de
R$ 30,7 milhões.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o total do passivo circulante era de R$ 2,5 bilhões, em comparação
com R$ 575,8 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, o passivo circulante representou 53,4% em 31 de dezembro de 2020 e 29,9% em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento no total do passivo circulante de R$ 1,9 bilhão, ou 334,3%, no
total do passivo circulante decorreu principalmente na conta de fornecedores em R$ 1,6 bilhão.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2020, o total do passivo não circulante era de R$ 662,4 milhões, em
comparação com R$ 197,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representou 14,1% em 31 de dezembro de 2020 e 10,3%
em 31 de dezembro de 2019. O aumento no total do passivo não circulante foi de R$ 464,7 milhões,
ou 235,1%.
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Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2020, o patrimônio líquido era de R$ 1,5 bilhão, em comparação com R$ 1,1
bilhão em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento de R$ 374 milhões, ou 32,5%, é decorrente
principalmente da reserva de incentivos fiscais, em 253,4 milhões.
COMPARAÇÃO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(valores em milhares de R$,
31/12/2019
exceto os percentuais)

AV

31/12/2018

AV

AH

ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa

97.927

5,1%

33.506

1,8%

192,3%

Contas a receber de clientes

613.386

31,9%

551.186

30,3%

11,3%

639

0,0%

-

0,0%

-

787.688

41,0%

972.894

53,5%

(19,0%)

-

0,0%

279

0,0%

-

108.847

5,7%

65.615

3,6%

65,9%

17.788

0,9%

5.310

0,3%

235,0%

2.223

0,1%

4.384

0,2%

(49,3%)

1.628.498

84,7%

1.633.174

89,8%

(0,3%)

Tributos diferidos

78.930

4,1%

64.919

3,6%

21,6%

Depósitos judiciais

38.042

2,0%

4.033

0,2%

843,3%

8.792

0,5%

1.083

0,1%

711,8%

-

-

-

-

-

5.020

0,3%

4.992

0,3%

0,6%

142.890

7,4%

107.936

5,9%

32,4%

4.483

0,2%

3.384

0,2%

32,5%

16.785

0,9%

-

-

-

294.942

15,3%

186.348

10,2%

58,3%

1.923.440

100%

1.819.522

100%

5,7%

345.483

18,0%

447.820

24,6%

(22,9%)

e

106.546

5,5%

108.864

6,0%

(2,1%)

e

17.778

0,9%

18.523

1,0%

(4,0%)

10.933

0,6%

19.805

1,1%

(44,8%)

Partes relacionadas
Estoques
Instrumentos
financeiros
derivativos a receber
Créditos tributários de curto
prazo
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante
Ativo não circulante

Outros ativos não circulantes
Investimentos
Propriedades
investimentos

para

Imobilizado
Intangível
Ativos de direitos de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos
financiamentos
Obrigações trabalhistas
sociais
Obrigações tributárias
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(valores em milhares de R$,
31/12/2019
exceto os percentuais)

AV

31/12/2018

AV

AH

7

0,0%

-

0,0%

-

18.044

0,9%

22.123

1,2%

(18,4%)

-

0,0%

1.354

0,1%

(100,0%)

33.653

1,7%

26.534

1,5%

26,8%

494

0,0%

33.840

1,9%

(98,5%)

5.838

0,3%

-

0,0%

-

37.057

1,9%

22.409

1,2%

65,4%

575.832

29,9%

701.273

38,5%

(17,9%)

70.886

3,7%

65.016

3,6%

9,0%

42.066

2,2%

-

0,0%

-

74.405

3,9%

106.985

5,9%

(30,5%)

9.735

0,5%

-

0,0%

-

537

0,0%

118

0,0%

354,2%

197.629

10,3%

172.119

9,5%

14,8%

757.039

39,4%

757.039

41,6%

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

-

23.287

1,2%

11.717

0,6%

98,7%

346.060

18,0%

175.611

9,7%

97,1%

23.593

1,2%

1.763

0,1%

1.238,3%

Reserva estatutária

-

0,0%

-

0,0%

-

Ações em tesouraria

-

0,0%

-

0,0%

-

Total do Patrimônio líquido

1.149.978

59,8%

946.130

52,0%

21,5%

Total
do
passivo
patrimônio líquido

1.923.440

100,0%

1.819.522

100,0%

5,7%

Partes relacionadas
Adiantamento de clientes
Instrumentos
financeiros
derivativos a pagar
Obrigações com garantia
Juros sobre capital próprio e
dividendos
Passivos de arrendamento
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos
e
financiamentos
Obrigações tributárias de
longo prazo
Provisão
para
riscos
processuais,
cíveis
e
tributários
Passivos de arrendamento
Outros passivos
Total do
circulante

passivo

não

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Reserva incentivos fiscais
Reserva
lucros

de

retenção

de

e

Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o total do ativo circulante era de R$ 1.628,5 milhões, em comparação
com R$ 1.633,2 bilhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo circulante
representou 84,7% em 31 de dezembro de 2019 e 89,8% em 31 de dezembro de 2018. Essa
diminuição no total do ativo circulante de R$ 4,7 milhões, ou (0,3%), decorreu principalmente da
variação da conta de estoques.
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Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o total do ativo não circulante era de R$ 294,9 milhões, em comparação
com R$ 186,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do ativo, o ativo não
circulante representou 15,3% em 31 de dezembro de 2019 e 10,2% em 31 de dezembro de 2018. O
aumento no total do ativo não circulante foi de R$ 108,6 milhões, ou 58,3%, e decorreu
principalmente de imobilizado na ordem de R$ 35,0 milhões e Depósitos judiciais, no montante de
R$ 34,0 milhões.
Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o total do passivo circulante era de R$ 575,8 milhões, em comparação
com R$ 701,3 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e patrimônio
líquido, o passivo circulante representou 29,9% em 31 de dezembro de 2019 e 38,5% em 31 de
dezembro de 2018. Essa diminuição no total do passivo circulante de R$ 125,4 milhões, ou (17,9%),
decorreu principalmente da diminuição na conta Fornecedores, no montante de R$ 102,3 milhões,
em função do menor gasto com fornecedores de matéria-prima internacionais.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o total do passivo não circulante era de R$ 197,6 milhões, em
comparação com R$ 172,1 milhões em 31 de dezembro de 2018. Em relação ao total do passivo e
patrimônio líquido, o passivo não circulante representou 10,3% em 31 de dezembro de 2019 e 9,5%
em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento no total do passivo não circulante de R$ 25,5 milhões,
ou 14,8%, decorreu principalmente na conta de Obrigações tributárias, no montante de R$ 42,1
milhões.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido era de R$ 1.150,0 milhões, em comparação com
R$ 946,1 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 203,9 milhões, ou 21,5%, é
decorrente principalmente do aumento da reserva de incentivos fiscais.
FLUXO DE CAIXA
PERÍODO DE TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2021 COMPARADO AO PERÍODO DE
TRÊS MESES FINDO EM 31 DE MARÇO DE 2020
A tabela a seguir apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa consolidados da Companhia para
os períodos indicados:

(em R$ milhares)
Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades operacionais

Período de três meses findo em
31/03/2021

31/03/2020

(458.960)

50.332

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimentos

(29.970)

12.535

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento

538.480

(4.777)

49.550

58.091

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
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Fluxo de caixa das atividades operacionais
O fluxo de caixa líquido aplicado pelas atividades operacionais foi negativo em R$ 459,0 milhões no
período de três meses findo em 31 de março de 2021, em comparação com os R$ 50,3 milhões
gerados no período de três meses findo em 31 de março de 2020. A redução no caixa gerado pelas
atividades operacionais é justificada principalmente pela variação patrimonial da conta de Contas a
receber.
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
No período de três meses findo em 31 de março de 2021, houve um caixa líquido negativo pelas
atividades de investimentos de R$ 30,0 milhões, em comparação com caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos de R$ 12,5 milhões no período de três meses findo em 31 de março de
2020. Os investimentos se referem à aquisição de terreno adjacente ao complexo de Extrema/MG
para futura ampliação do parque fabril e aquisição de máquinas e equipamentos.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 538,5 milhões no período de
três meses findo em 31 de março de 2021, em comparação com R$ 4,8 milhões negativos no período
de três meses findo em 31 de março de 2020. O aumento do fluxo de caixa gerado pelas atividades
de financiamento é justificado principalmente pela variação no valor de recursos provenientes de
empréstimos e financiamentos.
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADO AO EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019 E AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
A tabela a seguir apresenta os valores relativos aos fluxos de caixa consolidados da Companhia para
os exercícios indicados:

(em R$ milhares)

Exercício social encerrado em
31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais

(14.612)

187.504

(11.745)

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de investimentos

(45.861)

(51.926)

(43.244)

Fluxo de caixa líquido gerado (aplicado) nas
atividades de financiamento

414.946

(71.763)

(44.672)

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de
caixa

354.473

63.814

(99.661)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
O fluxo de caixa líquido consumido pelas atividades operacionais totalizou R$ 14,6 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, em comparação com uma geração de R$ 187,5 milhões
no exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Essa redução de R$ 202,1 milhões no caixa gerado
pelas atividades operacionais, ou (107,8%), é justificada principalmente pelo gasto em Estoques, no
montante de R$ 1,8 bilhão.
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O fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais totalizou R$ 187,5 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação com um consumo de R$ 11,7 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento de R$ 199,2 milhões no caixa gerado
pelas atividades operacionais, ou (1696,5%), é justificado pelo saldo da conta de Estoques, que no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 teve variação positiva de R$ 339,1 milhões, quando
comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, houve um caixa líquido aplicado pelas atividades de
investimentos de R$ 45,9 milhões, redução de R$ 6,1 milhões ou 11,7% em comparação com caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos de R$ 51,9 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019 decorrente de uma redução na conta de Investimento em participação societária,
no montante de R$ 4,5 milhões.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, houve um caixa líquido aplicado pelas atividades de
investimentos de R$ 51,9 milhões, em comparação com caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos de R$ 43,2 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de 2018, variação de R$
8,7 milhões ou 20,1%. Os investimentos se referem à aquisição de máquinas e equipamentos
adquiridos para automação do processo logístico e obras de ampliação do centro de distribuição
localizado em Extrema/MG.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento totalizou R$ 414,9 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2020, em comparação com aplicação de R$ 71,8 milhões no exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, aumento de R$ 486,7 milhões ou (678,2%). Destaque para o
aumento de recursos provenientes de empréstimos e financiamentos na ordem de R$ 527,8 milhões.
O caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 totalizou R$ 71,8 milhões negativo, comparado a R$ 44,7 milhões negativo no exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, variação de R$ 27,1 milhões. Em 2018 a Companhia captou R$ 69,9
milhões, aproveitando-se de oportunidades de tomada de recurso a custo relativamente baixo. Em
2019 liquidou entre empréstimos, financiamentos e juros R$ 134,2 milhões.
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10.2 - Resultado operacional e financeiro
(a)

Resultados das operações do emissor

(i)

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Entendemos que a base de sustentação das receitas da Companhia, consequentemente de suas
operações, no período de três meses findo em 31 de março de 2021, e nos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 foi comercialização e distribuição de produtos
com suas marcas próprias.
A seguir são apresentados um resumo dos itens que compõem a demonstração de resultados:
Receita Líquida de vendas
A receita líquida de vendas é proveniente preponderantemente da venda de produtos ao varejo, e
em menor proporção, em plataformas de e-commerce (lojas online próprias e marketplaces de
terceiros).
Outras receitas (despesas) operacionais
Outras receitas (despesas) são itens que não puderam ser classificados em outras rubricas da
demonstração do resultado e podem incluir itens que são limitados em número e claramente
identificáveis tais como indenizações de seguro, créditos extemporâneos, provisões tributárias, entre
outros. Ver nota 20 às nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas de 31 de
dezembro de 2020 e nota explicativa 20 das nossas Informações Financeiras Intermediárias
Consolidadas.
Receitas financeiras
A receita financeira consiste na remuneração da posição de tesouraria ao longo do ano. Ver nota 19
das nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas de 31 de dezembro de 2020 e nota
explicativa 19 das nossas Informações Financeiras Intermediárias Consolidadas.
(ii)

Fatores que afetam materialmente os resultados operacionais

Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas consiste principalmente em custos relacionados a produção,
incluindo o custo dos materiais, o custo dos bens adquiridos para revenda, mão de obra direta e
indireta, gastos gerais de fabricação, depreciação, perdas de estoque no processo produtivo, entre
outros custos. Ver nota explicativa 18 das nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas
Auditadas de 31 de dezembro de 2020 e nota explicativa 18 das nossas Informações Financeiras
Intermediárias Consolidadas.
Despesas de vendas
As despesas de vendas consistem principalmente de despesas com equipe de vendas, comissões,
gastos com a distribuição dos produtos, pós-venda, despesas de promoções e marketing, pesquisa
e desenvolvimento, créditos de liquidação duvidosa, entre outras despesas. Ver nota explicativa 18
das nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas de 31 de dezembro de 2020 e nota
explicativa 18 das nossas Informações Financeiras Intermediárias Consolidadas.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas consistem principalmente em despesas relacionadas com o
escritório central, tais como folha de pagamento, honorários, despesas de Tecnologia e
Comunicação, consultorias, entre outras despesas do escritório central. Ver nota explicativa 18 das
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nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas Auditadas de 31 de dezembro de 2020 e nota
explicativa 18 das nossas Informações Financeiras Intermediárias Consolidadas.
Despesas financeiras
A despesa financeira consiste no custo de linhas de empréstimos denominados em moeda local e
estrangeira (dólar norte-americano), despesas de juros com empréstimos e despesas relativas a
ajuste a valor presente de ativos e passivos operacionais, conforme as práticas contábeis
estabelecidas pelo CPC12. Ver nota 19 das nossas Demonstrações Financeiras Consolidadas
Auditadas de 31 de dezembro de 2020 e nota explicativa 19 das nossas Informações Financeiras
Intermediárias Consolidadas.
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
A despesa de imposto de renda inclui o imposto de renda e contribuição social corrente e diferido.
Os impostos correntes e diferidos são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados
a uma combinação de negócios ou a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou em
outros resultados abrangentes.
Condições econômicas
Os Diretores da Companhia entendem os resultados operacionais, fluxo de caixa operacional, fluxo
de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamentos e condição financeira, assim como os
resultados e fluxos de caixa e condição financeira de seus clientes podem ser afetados por condições
econômicas gerais que ocorrem no Brasil, que consequentemente afetam:
Poder de compra do consumidor. Embora o setor de varejo no Brasil, tenha demonstrado,
recentemente, resiliência através de ciclos econômicos adversos, a indústria de varejo é sensível a
reduções no poder de compra do consumidor, especialmente em mercados de varejo de produtos
não alimentares. A taxa de desemprego é um indicador com um impacto direto sobre o poder de
compra dos nossos clientes. A taxa média anual de desemprego no Brasil em 2020 foi de 13,5% (em
comparação com 2019 que foi de 11,9% e 2018, de 12,3%). Um prolongamento da recessão atual
poderia resultar em uma queda ainda maior do consumo do agregado familiar como resultado da
elevada taxa de desemprego. Por outro lado, o aumento do consumo no Brasil é, muitas vezes,
associado a uma diminuição na taxa de desemprego em combinação com um aumento na renda e
no nível de distribuição da renda.
Demandas de clientes e os padrões de compra em evolução. Embora a Companhia considere
que a plataforma de negócios permita atender às necessidades atuais dos clientes, a capacidade de
antecipar e responder em tempo hábil aos padrões de compras, bem como às tendências de
consumo em constante mudança, continuará a ser fundamental para o sucesso dos negócios.
(b)
Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio,
inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
As variações na receita dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018,
equivalentes à 61,2% para o exercício de 2020 comparado com 2019 e (0,3%) para o exercício de
2019 comparado com 2018, foram impactadas principalmente pelo aumento da demanda de
produtos nos mercados em que a Companhia atua, especialmente nos segmentos de produtos para
casa e de bem estar pessoal, depois no segmento de equipamentos e acessórios de informática
decorrente do trabalho remoto e hibrido, e também na linha de produtos de infraestrutura de redes
de fibra ótica e conectividade à Internet, cuja demanda por serviços de conexão de alta velocidade
também apresentou aumento significativo desde 2020. Devido os produtos comercializados serem
preponderantemente importados e a variação da taxa de câmbio média de 2020 ante 2019 ser de
aproximadamente 31%, os custos foram impactados, havendo, portanto, o repasse de parte desta
variação cambial para o preço dos produtos nestes mercados competitivos. Estes mesmos fatores
são os responsáveis pelas variações apuradas entre os períodos de 31 de março de 2021 e 2020,
equivalente a 193,0%.
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(c)
Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do
câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
A Companhia atua no setor de varejo brasileiro e as operações consistem principalmente na venda
de produtos de bens de consumo. Como tal, a Companhia está sujeita a diversos fatores que afetam
os resultados das operações e a condição financeira, que, entre outros, incluem o seguinte:
x
x
x

o ambiente macroeconômico brasileiro;
a inflação, o poder de compra dos consumidores e disponibilidade de crédito; e
as demandas de clientes e hábitos de compra em evolução.

Ambiente macroeconômico brasileiro. As receitas, despesas e ativos são denominados em reais.
Consequentemente, as mudanças macroeconômicas no Brasil, especialmente no que diz respeito à
inflação, taxas de juros a curto e longo prazo, taxas de câmbio, níveis salariais e emprego,
disponibilidade de crédito e a confiança do consumidor podem afetar os resultados das operações.
Taxas de juros. O Banco Central altera periodicamente a taxa básica de juros, para gerenciar a
inflação. As variações nas taxas de juros afetam principalmente as despesas financeiras e o custo e
a disponibilidade de crédito ao consumidor.
Inflação: O aumento significativo no índice de inflação pode afetar adversamente a demanda pelos
produtos o que pode (i) prejudicar a confiança dos consumidores e (ii) afetar adversamente o poder
de compra dos mesmos.
Taxas de câmbio. Os custos estão altamente atrelados ao dólar. Assim, com o aumento da taxa de
câmbio há impacto direto no custo das mercadorias vendidas o que pode prejudicar ou beneficiar o
resultado. Pelo fato da cadeia de suprimentos que abastece toda a indústria local ser importada, a
Companhia e seus concorrentes estão igualmente expostos à variação cambial e, por conta disso,
não há correlação direta sobre a elasticidade-preço da demanda uma vez que toda a indústria
reajusta seus preços em relação ao custo.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D

,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHGXUDQWHRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHRXGXUDQWHRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHU
VHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHVGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHGHVFULWRVQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGHRXGXUDQWHRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmR
XVXDLVFRPUHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDP
FDXVDUHIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
  0XGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDV SUiWLFDV FRQWiEHLV ± 5HVVDOYDV H rQIDVH QR SDUHFHU GR
DXGLWRU
D

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

1mR IRUDP UHJLVWUDGDV PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDVSUiWLFDVFRQWiEHLV GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVWDPSRXFRQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
E

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

1mR IRUDP UHJLVWUDGDV PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV QDVSUiWLFDVFRQWiEHLV GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVWDPSRXFRQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
F

5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHHPGHPDUoRGHHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRV
VRFLDLV H[FHWR SHOR SUHYLVWR DEDL[R RV UHODWyULRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV QmR FRQWLQKDP
SDUiJUDIRVGHrQIDVHRXUHVVDOYD
ÇQIDVH FRQWLGD QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
ÇQIDVH±5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1DV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RQVROLGDGDV $XGLWDGDV UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHRVDXGLWRUHVDSUHVHQWDUDPHPVHXUHODWyULR
rQIDVHUHODWLYDjUHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPGHFRUUrQFLDGDDGHTXDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDRVUHTXHULPHQWRVWpFQLFRVH[LJLGRVSHOD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ 
&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWD([SOLFDWLYDQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
UHIHUHQWHV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  HVWmR VHQGR
UHDSUHVHQWDGDVHPUD]mRGRDSULPRUDPHQWRGHFHUWDVSUiWLFDVFRQWiEHLVHGHGLYXOJDo}HVSHODV
UD]}HVPHQFLRQDGDVQDUHIHULGDQRWD
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDrQIDVHGRVDXGLWRUHVVHUHIHUHH[FOXVLYDPHQWHjV
DOWHUDo}HVQDIRUPDGHDSXUDomRGDVFRQWDVDFLPDPHQFLRQDGDVHPGHFRUUrQFLDGDSDGURQL]DomR
GDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDSDUDILQVGHREVHUYkQFLDGRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVSHOD
&90
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

$&RPSDQKLDEXVFDPDQWHUXPSURFHGLPHQWRGHUHYLVmRGHVXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHGHDYDOLDomR
GDDGHTXDomRGDVHVWLPDWLYDVQHFHVViULDVSDUDSURGXomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRHODERUDGDVGHDFRUGR
FRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR
,)56DSOLFiYHLVjVHQWLGDGHVUHJLVWUDGDVQD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV±&90

(VWLPDWLYDVFRQWiEHLVHSUHPLVVDVXWLOL]DGDV

$SUHSDUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHTXHUTXH
D DGPLQLVWUDomR IDoD MXOJDPHQWRV HVWLPDWLYDV H DGRWH SUHPLVVDV TXH DIHWDP RV YDORUHV
DSUHVHQWDGRVGHUHFHLWDVGHVSHVDVDWLYRVHSDVVLYRVHDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVEHPFRPRDV
GLYXOJDo}HV GH SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV 1R SURFHVVR GH DSOLFDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLDDDGPLQLVWUDomRIH]RVVHJXLQWHVMXOJDPHQWRVTXHWrPHIHLWRPDLVVLJQLILFDWLYRVREUHRV
YDORUHVUHFRQKHFLGRVQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV$XGLWDGDV

$VHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGRVRVDVVXQWRVREMHWRGHHVWLPDWLYDSHOD&RPSDQKLD

• ,PRELOL]DGRHLQWDQJtYHO L 9LGD~WLOGRVEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOFRPYLGD
~WLOGHILQLGD LL 0HQVXUDomRDRYDORUMXVWRGHLWHQVUHODFLRQDGRVjFRPELQDomRGHQHJyFLRV
QRWDV H[SOLFDWLYDV  H  GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV ,QGLYLGXDLV H &RQVROLGDGDV
$XGLWDGDV 

2VDWLYRVLPRELOL]DGRVVmRUHJLVWUDGRVSHORFXVWRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRGHGX]LGRVGD
GHSUHFLDomR FDOFXODGD SHOR PpWRGR OLQHDU H OHYDP HP FRQVLGHUDomR R WHPSR GH YLGD ~WLO
HVWLPDGD GRV EHQV H FRP EDVH QRV SUD]RV FRQWUDWXDLV 2V HQFDUJRV ILQDQFHLURV GRV
ILQDQFLDPHQWRVLQFRUULGRVQDIDVHGHFRQVWUXomRGHEHQVLQWHJUDQWHVGRDWLYRLPRELOL]DGR
VmRFDSLWDOL]DGRVDWpRDWLYRHQWUDUHPRSHUDomR2XWURVJDVWRVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHQDV
TXDQGR Ki XP DXPHQWR QRV EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV GHVVH LWHP GR LPRELOL]DGR 4XDOTXHU
RXWURWLSRGHJDVWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDTXDQGRLQFRUULGR

'HDFRUGRFRPD1%&7*5 'HOLEHUDomR&90 ±UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
GHDWLYRVDQXDOPHQWHpDYDOLDGRVHKiDOJXPDLQGLFDomRGHTXHXPDWLYRSRVVDWHUVRIULGR
GHVYDORUL]DomR 6RPHQWH VH KRXYHU DOJXPD LQGLFDomR GHYH VHU HVWLPDGR R YDORU
UHFXSHUiYHOGRDWLYR2VDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPSUHHQGHPRVDWLYRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV
LQFOXVLYHSRUPHLRGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVHRVJHUDGRVLQWHUQDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
6mRUHJLVWUDGRVSHORFXVWRGHDTXLVLomRRXIRUPDomRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRFDOFXODGD
SHORPpWRGROLQHDUHFRPEDVHQRVSUD]RVHVWLPDGRVGHUHFXSHUDomR

• &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV L 3HUGDHVWLPDGDFRPFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVD LL $MXVWH
GHYDORUSUHVHQWHGDVFRQWDVDUHFHEHU LLL 3URYLVmRSDUDJDVWRVHDEDWLPHQWRVFRPFOLHQWHV QRWD
H[SOLFDWLYDGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV$XGLWDGDV 

$V FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV VmR UHJLVWUDGDV SHOR YDORU MXVWR H TXDQGR DSOLFiYHO
DMXVWDGDVDRVHXYDORUSUHVHQWHHPFRQIRUPLGDGHFRPD1%&7* 'HOLEHUDomR&90
 ±DMXVWHDYDORUSUHVHQWH$VFRQWDVDUHFHEHUFOLHQWHVWDPEpPHVWmRDSUHVHQWDGDV
OtTXLGDVGHHYHQWXDLVREULJDo}HVHDEDWLPHQWRVFRQFHGLGRVDRVFOLHQWHV

$$GPLQLVWUDomRHVWDEHOHFHSROtWLFDVGHFUpGLWRVSDUDJDUDQWLUXPDGHTXDGRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFR H OLPLWDU H[SRVLo}HV TXH SUHMXGLFDP R FDSLWDO GH JLUR GD &RPSDQKLD 'HQWUH DV SUiWLFDV
DGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFDEHGHVWDFDUDVVHJXLQWHV L DYDOLDomRSUpYLDGHOLEHUDomRGHFUpGLWR
LL HVWDEHOHFLPHQWRGHOLPLWHVGHH[SRVLomRGDFDUWHLUD LLL VHJXURGHFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HVGH
SULPHLUDOLQKDTXDQGRQHFHVViULRHGHQWURGHOLPLWHVSUpHVWDEHOHFLGRV LY YHQGDGHUHFHEtYHLV
VHPGLUHLWRDUHJUHVVRSDUDJHUHQFLDURULVFRGHH[SRVLomRGDFDUWHLUDTXDQGRQHFHVViULR Y 
FULWpULRGHDWULEXLomRGHULVFRSDUDFDUWHLUDSDUDILQVGHFRQVWLWXLomRGHSHUGDHVWLPDGDSDUDFUpGLWRV
GHOLTXLGDomRGXYLGRVD 3(&/' DFDGDGDWDGHIHFKDPHQWRFRQWiELO Y DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGH
GDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGHPHUFDGR
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$ SHUGD HVWLPDGD SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD p FRQVWLWXtGD HP PRQWDQWH
FRQVLGHUDGR VXILFLHQWH SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD VXSULU DV HYHQWXDLV SHUGDV QD UHDOL]DomR
GHVVHVYDORUHVVHQGRDSXUDGDHPEDVHVLQGLYLGXDLVHFRQVLGHUDQGRVXEVWDQFLDOPHQWHR
ULVFRKLVWyULFRGHFUpGLWRVREUHDVIDWXUDVYHQFLGDVDFLPDGH FHQWRHRLWHQWD GLDVFDVR
QmRH[LVWDQHJRFLDomRRXTXDOTXHUDomRHPDQGDPHQWRSRUSDUWHGD$GPLQLVWUDomR

•

•

(VWRTXHV 3HUGD HVWLPDGD FRP REVROHVFrQFLD GRV HVWRTXHV QRWD H[SOLFDWLYD  GDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV$XGLWDGDV 

2VHVWRTXHVVmRGHPRQVWUDGRVDRFXVWRPpGLRGDVFRPSUDVRXSURGXomRVHQGRDMXVWDGRV
DRYDORUUHDOL]iYHOOtTXLGRTXDQGRLQIHULRUDRFXVWRPpGLR

$VLPSRUWDo}HVHPDQGDPHQWRVmRGHPRQVWUDGDVDRFXVWRDFXPXODGRGHFDGDLPSRUWDomR
RTXHHQYROYHRVJDVWRVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVDWpTXHRSURFHVVRGHQDFLRQDOL]DomRVHMD
FRQFOXtGRLQFOXVLYHDH[SRVLomRGDYDULDomRFDPELDOGHVWHSHUtRGR$VSHUGDVHVWLPDGDVDR
YDORU UHFXSHUiYHO GH HVWRTXHV VmR FRQVWLWXtGDV SULQFLSDOPHQWH SDUD L  FREULU SHUGDV
HVWLPDGDVKLVWyULFDVGD&RPSDQKLD LL HVWRTXHVVHPJLURDPDLVGH FHQWRHRLWHQWD 
GLDV LLL DUHGXomRQRFXVWRRXDMXVWHGHPHUFDGRSDUDFREULUTXHGDGHDOJXQVSURGXWRV
DGTXLULGRVSHOD&RPSDQKLDHTXHWLYHUDPXPGHFOtQLRQRVSUHoRVGHYHQGDV

,PSRVWR GH 5HQGD H &RQWULEXLomR 6RFLDO GLIHULGR FRQIRUPH QRWD H[SOLFDWLYD  GDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV$XGLWDGDV 

2 LPSRVWR GH UHQGD GLIHULGR p UHFRQKHFLGR SHOR HIHLWR IXWXUR HVWLPDGR GDV GLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVHGRVSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOUHJLVWUDGRVHP
FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR WULEXWiULD H 1%& 7* 5 ,QVWUXomR &90  H
'HOLEHUDomR&90 ±WULEXWRVVREUHOXFUReUHFRQKHFLGRXPSDVVLYRGHLPSRVWRGH
UHQGDGLIHULGRSDUDWRGDVDVGLIHUHQoDVWULEXWiULDVWHPSRUiULDVHQTXDQWRRLPSRVWRGHUHQGD
GLIHULGR DWLYR p UHFRQKHFLGR DSHQDV QD H[WHQVmR HP TXH VHMD SURYiYHO TXH H[LVWD OXFUR
WULEXWiYHO FRQWUD R TXDO D GLIHUHQoD WHPSRUiULD SRVVD VHU XWLOL]DGD 2V DWLYRV H SDVVLYRV
WULEXWiULRVGLIHULGRVVmRFODVVLILFDGRVFRPRGHORQJRSUD]R2LPSRVWRGHUHQGDUHODWLYRD
LWHQVUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRQRH[HUFtFLRHPFXUVRRXHPH[HUFtFLR
DQWHULRUVmRUHFRQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQDPHVPDFRQWD

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRFDOFXODGRVVREUHRVSUHMXt]RVILVFDLV
GRLPSRVWRGHUHQGDDEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOHDVFRUUHVSRQGHQWHVGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDV HQWUH DV EDVHV GH FiOFXOR GR LPSRVWR VREUH DWLYRV H SDVVLYRV H RV YDORUHV
FRQWiEHLV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV $V DOtTXRWDV GHVVHV LPSRVWRV GHILQLGDV
DWXDOPHQWHSDUDDGHWHUPLQDomRGHVVHVFUpGLWRVGLIHULGRVVmRGHSDUDRLPSRVWRGH
UHQGDHSDUDDFRQWULEXLomRVRFLDO

2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVTXDQGRR*UXSRSRVVXLXPGLUHLWR
OHJDOPHQWH H[HTXtYHO GH FRPSHQVDU DWLYRV H SDVVLYRV ILVFDLV FLUFXODQWHV H RV DWLYRV H
SDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVHUHODFLRQDPDHVVHVLPSRVWRVFREUDGRVSHODPHVPDDXWRULGDGH
ILVFDO


•

3URYLVmRSDUDULVFRVWULEXWiULRVWUDEDOKLVWDVHFtYHLVFRQIRUPH QRWDH[SOLFDWLYDGDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV$XGLWDGDV 


$&RPSDQKLDpSDUWH HQYROYLGDHPSURFHVVRVWUDEDOKLVWDV HWULEXWiULRVHHVWi GLVFXWLQGR
HVVDVTXHVW}HVWDQWRQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDFRPRQDMXGLFLDODVTXDLVTXDQGRDSOLFiYHLV
VmRDPSDUDGDVSRUGHSyVLWRVMXGLFLDLV$VUHVSHFWLYDVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDVIRUDP
FRQVWLWXtGDVFRQVLGHUDQGRDHVWLPDWLYDIHLWDSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVSDUDRVSURFHVVRV
FXMD SUREDELOLGDGH GH SHUGD QRV UHVSHFWLYRV GHVIHFKRV IRL DYDOLDGD FRPR SURYiYHO $
$GPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH D UHVROXomR GHVWDV TXHVW}HV QmR SURGX]LUi HIHLWR
VLJQLILFDWLYDPHQWHGLIHUHQWHGRPRQWDQWHSURYLVLRQDGR
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$ OLTXLGDomR GDV WUDQVDo}HV HQYROYHQGR HVVDV HVWLPDWLYDV SRGHUi UHVXOWDU HP YDORUHV
GLIHUHQWHVGRVHVWLPDGRVGHYLGRDLPSUHFLV}HVLQHUHQWHVDRSURFHVVRGHVXDGHWHUPLQDomR
$&RPSDQKLDHVXDV&RQWURODGDVUHYLVDPDVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVDQXDOPHQWH
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

D
2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV WDLVFRPR

L
$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

1mRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVRXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH

LL 
&DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV

1mR Ki FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D &RPSDQKLD PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH

LLL 
&RQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGR
GHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH

LY 
&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

1mR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHV
ILQGRHPGHPDUoRGH

Y
&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

1mR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGR
GHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH

E
2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1mRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV,QGLYLGXDLVH&RQVROLGDGDV
$XGLWDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQDV
,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV ,QWHUPHGLiULDV ,QGLYLGXDLV H &RQVROLGDGDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH WUrV
PHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D  &RPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
E 1DWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
F  1DWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HP IDYRU GR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
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10.8 - Plano de Negócios
a.

Investimentos, incluindo:

i.
Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos
A Companhia realizou investimentos de capital em aquisições de imobilizado que totalizaram
R$127.307 mil, sendo R$37.872 mil no exercício social de 2018, R$47.019 mil no exercício social de
2019 e R$42.416 mil no exercício social de 2020. Esses investimentos foram destinados em grande
parte para (i) ampliação e automação das plantas de Manaus/AM e Extrema/MG; e (ii) obras de
ampliação do centro de distribuição em Extrema/MG.
Os investimentos atuais e previstos são destinados para ampliação de linhas atuais e aquisição de
equipamentos para implantação de linhas de montagem de novos produtos no valor de R$ 10
milhões, ampliação do centro de distribuição e da estrutura fabril na cidade de Extrema/MG que
consiste na construção de 2 galpões de aproximadamente 10.000 m² com investimentos na ordem
de R$ 40 milhões.
Adicionalmente, o plano de crescimento da Companhia prevê a realização de investimentos,
inclusive com recursos decorrentes da parcela da sua oferta pública inicial de distribuição de ações
(IPO), para potenciais aquisições de empresas (M&As) a serem realizadas pela Companhia no Brasil.
A Companhia pretende principalmente adquirir empresas que atuam no segmento de bens de
consumo não duráveis, mas poderá vir a adquirir empresas que atuam em outros segmentos, tais
como de bens de consumo duráveis e serviços. Na data deste Formulário de Referência, não há
nenhuma potencial aquisição em fase de análise ou avaliação, tampouco a Companhia havia
celebrado qualquer contrato ou documento, vinculante ou não-vinculante, para qualquer tipo de
aquisição. Além disto, a Companhia não pode garantir que a oferta pública de distribuição de ações
ordinárias de sua emissão será concluída, de modo que seu plano de crescimento será alterado caso
não seja.
ii.

Fontes de financiamento dos investimentos

As fontes de financiamento dos investimentos descritos acima serão: (i) o capital próprio, oriundo da
geração de caixa operacional e da destinação dos recursos a serem captados na captação primária
da oferta pública inicial de ações (IPO) que a Companhia pretende realizar até o final do ano de
2021, e (ii) capital de terceiros, oriundo de operações correntes da Companhia.
iii.

Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

A Companhia não possui desinvestimentos relevantes em andamento atualmente ou previstos para
o futuro próximo.
b.
Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou
outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não aplicável, uma vez que não há aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia, já divulgada.
c.

Novos produtos e serviços, indicando:

A Companhia prepara para lançar ainda em 2021 os seguintes produtos/marcas: (i) Monitores e
Telas / Toshiba; (ii) Ferramentas Elétricas / Michelin; (iii) produtos na linha de animais domésticos
(pets) / Mimo.
i.

Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

A Companhia desenvolve constantemente novos produtos para serem incorporados ao seu portfólio.
Adicionalmente, a Companhia investe regularmente montantes relevantes em melhorias de
processos e produtos.
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ii.
Montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimentos de novos
produtos ou serviços
Conforme indicado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, a Companhia registrou
despesas em pesquisa e desenvolvimento na ordem de R$54.653 mil, R$24.627 mil e R$24.334 mil,
respectivamente.
iii.

Projetos em desenvolvimento já divulgados

Os projetos atualmente desenvolvidos pela Companhia se referem aos produtos descritos no item
10.8 (c) acima.
iv.
Montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
Não aplicável, tendo em vista que as pesquisas são conduzidas pela estrutura existente na
Companhia.
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
,PSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'
'HDFRUGRFRPR0LQLVWpULRGD6D~GHGR%UDVLOHPGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDO
GD 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GD GRHQoD &29,' FDXVDGD SHOR QRYR
FRURQDYtUXV ³&29,' ´  (P  GH PDUoR GH  R 6HQDGR )HGHUDO SURPXOJRX R 'HFUHWR
/HJLVODWLYRTXHUHFRQKHFHRHVWDGRGHFDODPLGDGHS~EOLFDQR%UDVLO
$SDUWLUGR'HFUHWRSDUDOLVDo}HVGHHYHQWXDLVDWLYLGDGHVQmRHVVHQFLDLVGHFRUUHQWHVGDVPHGLGDV
GHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOIRUDPVROLFLWDGDVRXLPSRVWDVSRUDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRXGHILQLGDV
SRUHPSUHVDVFRPRPHGLGDVSUHYHQWLYDV
$GLFLRQDOPHQWH D 0HGLGD 3URYLVyULD Q  GH  GH PDUoR GH  HVWDEHOHFHX DV PHGLGDV
WUDEDOKLVWDVSDUDHQIUHQWDPHQWRGDHPHUJrQFLDGHVD~GHS~EOLFDGHFRUUHQWHGD&29,'HGHILQLX
DV UHJUDV SDUD R WHOHWUDEDOKR FRQFHVVmR H DQWHFLSDomR GH IpULDV FROHWLYDV H LQGLYLGXDLV
DSURYHLWDPHQWR D DQWHFLSDomR GH IHULDGRV FRQVWLWXLomR GH UHJLPH GH FRPSHQVDomR SRU PHLR GH
EDQFRGHKRUDVVXVSHQVmRGHH[LJrQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVHPVHJXUDQoDGRWUDEDOKRGLUHFLRQDPHQWR
GRWUDEDOKDGRUSDUDTXDOLILFDomRHGLIHULPHQWRGRUHFROKLPHQWRGR)XQGRGH*DUDQWLDSRU7HPSRGH
6HUYLoR±)*76
(VWDVPHGLGDVLPSDFWDUDPGLYHUVRVVHJPHQWRVGDHFRQRPLDJOREDO
'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDDGDSWRXVXDHVFDODGHKRUiULRVDGDSWDQGRRVWXUQRVYLVDQGRXPDPHQRU
FRQFHQWUDomR GH WUDEDOKDGRUHV VLPXOWDQHDPHQWH QDV XQLGDGHV IDEULV H FHQWURV GH GLVWULEXLomR
LPSODQWRXGHPDQHLUDLQWHJUDORWHOHWUDEDOKRSDUDDVHTXLSHVDGPLQLVWUDWLYDVHFRPHUFLDLVEHPFRPR
DGRWRXLQWHJUDOPHQWHDVPHGLGDVGHSUHYHQomRUHFRPHQGDGDVSHODVDXWRULGDGHVVDQLWiULDV
$EDL[RHVWmRHOHQFDGDVDOJXPDVGDVDo}HVWRPDGDVQHVWHVHQWLGR
•

GLVWULEXLomRGHHTXLSDPHQWRGHSURWHomRLQGLYLGXDOFRPRPiVFDUDYLVHLUDVGHSURWHomR
HQWUHRXWURV

•

LQVWDODomRGHGLYLVyULDVGHDFUtOLFRQDVPHVDVGHWUDEDOKRGHDWHQGLPHQWRGRVUHIHLWyULRV
HQDVEDQFDGDVGRVEDQKHLURV

•

PRQLWRUDPHQWR GH FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV QDV HQWUDGDV GDV XQLGDGHV H PHLR GH
WUDQVSRUWHV

•

LQWHQVLILFDomRGDKLJLHQL]DomRHGHVLQIHFomRGDVXQLGDGHVHPHLRVGHWUDQVSRUWHV

•

LPSODQWDomRGHPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWR

•

FDPSDQKDVGHFRQVFLHQWL]DomRGHFRODERUDGRUHVWHUFHLURVHGDFRPXQLGDGHHPJHUDO

•

YDFLQDomRGHWRGRVRVFRODERUDGRUHVFRQWUDDinfluenza

•

JDUDQWLD GR FXPSULPHQWR GH TXDUHQWHQD HRX LVRODPHQWR GR FRODERUDGRU VHP SUHMXt]R
VDODULDO

•

DIDVWDPHQWRGRVFRODERUDGRUHVGRJUXSRGHULVFRHMRYHQVDSUHQGL]HVPHQRUHVGH
DQRVVHPSUHMXt]RVDODULDO

•

GRDomRGHHTXLSDPHQWRVDGLYHUVDVHQWLGDGHVH

•

GRDomRGHPiVFDUDV
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1D FDGHLD GH VXSULPHQWRV RV LPSDFWRV IRUDP PDLV VLJQLILFDWLYRV HP IDFH GDV FRPSOLFDo}HV
DFDUUHWDGDV SDUD R FRPpUFLR LQWHUQDFLRQDO FRPR DWUDVRV QRV HPEDUTXHV H OLEHUDomR GH FDUJDV
PDLRUULJRUQRSURFHVVRDGXDQHLURPDVWDPEpPSHORIDWRGDVUHVWULo}HVGHFLUFXODomRLPSRVWDVSRU
DXWRULGDGHVGHRXWURVSDtVHVTXHOHYDUDPDLQWHUUXSo}HVQDSURGXomRSRUSDUWHGRVIRUQHFHGRUHV
1RkPELWRGRPpVWLFRDGHFUHWDomRGHORFNGRZQHPGLYHUVDVXQLGDGHVGDIHGHUDomRHPXQLFtSLRV
LPSDFWRXDGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRVSUD]RVGHHQWUHJDHIDWXUDPHQWR
$ UHFHLWD GD &RPSDQKLD QmR VRIUHX DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV HP UD]mR GD SDQGHPLD H QmR KRXYH
DXPHQWRUHOHYDQWHGHLQDGLPSOrQFLDGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLD
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYDGHVGH
TXH D &RPSDQKLD QmR WHQKD GLYXOJDGR SURMHo}HV RX HVWLPDWLYDV 'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD RSWD SRU
WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDVFRQWURODGDV


-85B63Y
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLD
RSWD SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D
LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLUDV  UHODFLRQDGDV D HOD RX jV VXDV DWLYLGDGHV H jV GH VXDV
FRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD

$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p H[HUFLGD SRU XP &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H XPD 'LUHWRULD
$LQGDGHPRGRDDX[LOLDURVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDV$&RPSDQKLDFRQWDFRPXP&RPLWrGH
$XGLWRULD(VWDWXWiULR$OpPGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRRXWURVFRPLWrVSRGHUmRVHULQVWLWXtGRV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULR

D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

Conselho de Administração

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWRGHQRPtQLPR FLQFR HQRPi[LPRSRU
 QRYH PHPEURVHIHWLYRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH
 GRLV DQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQRFRPRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH GXDV $VVHPEOHLDV
*HUDLV 2UGLQiULDV VHQGR SHUPLWLGDV D GHVWLWXLomR H D UHHOHLomR 'RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomR
GRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD
$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU

$OpPGDVUHVSRQVDELOLGDGHVSUHYLVWDVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHPFRQIRUPLGDGHFRPR
(VWDWXWR 6RFLDO H 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L
LL 

IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
DSURYDUHUHYHURRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDORSODQRGHQHJyFLRVHR
SODQRSOXULDQXDOGD&RPSDQKLD
LLL 
DSURYDURFyGLJRGHFRQGXWDGD&RPSDQKLDHDVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGDV
D L GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV LL JHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV LLL WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
LY UHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVH Y LQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
LY 
HOHJHU H GHVWLWXLU RV 'LUHWRUHV GHILQLU VXDV DWULEXLo}HV H IL[DU VXD UHPXQHUDomR
GHQWURGROLPLWHJOREDOGDUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
Y
ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVH[DPLQDUDTXDOTXHUWHPSRRVOLYURVHSDSpLVGD
&RPSDQKLDVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDVGHFHOHEUDomRH
GHTXDLVTXHURXWURVDWRV
YL 
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRFRQYRFiORVSDUDSUHVWDU
RVHVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRVVREUHTXDOTXHUPDWpULD
YLL 
DSUHFLDUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRDVFRQWDVGD'LUHWRULDHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHGHOLEHUDUVREUHVXDVXEPLVVmRj$VVHPEOHLD*HUDO
YLLL 
VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGR
H[HUFtFLREHPFRPRRSDJDPHQWRRXFUpGLWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
RXSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRXLQWHUFDODUHVjFRQWDGHOXFURVDFXPXODGRV
RXGHUHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoRDQXDORXWULPHVWUDO
L[ 
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHUHIRUPDGR(VWDWXWR6RFLDO
[
DSUHVHQWDUj$VVHPEOHLD*HUDOSURSRVWDGHGLVVROXomRIXVmRFLVmRHLQFRUSRUDomR
GD &RPSDQKLD H GH LQFRUSRUDomR SHOD &RPSDQKLD GH RXWUDV VRFLHGDGHV EHP FRPR
DXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRGLVVROXomRRXOLTXLGDomRGHVXEVLGLiULDV
[L 
GHOLEHUDUVREUHDFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHRX
QRFDVRGRDUWLJRGD/HLGDV6$
[LL 
PDQLIHVWDUVH SUHYLDPHQWH VREUHTXDOTXHUDVVXQWRD VHUVXEPHWLGR j $VVHPEOHLD
*HUDO
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[LLL 

DSURYDU R YRWR GD &RPSDQKLD HP TXDOTXHU GHOLEHUDomR VRFLHWiULD UHODWLYD jV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDTXHQmRVHMDGDDOoDGDGD'LUHWRULDQRFDVRGD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDO
[LY 
DXWRUL]DU GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR D HPLVVmR GH Do}HV H YDORUHV
PRELOLiULRVGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJRHGR(VWDWXWR6RFLDO
[Y 
GHOLEHUDUVREUHDQHJRFLDomRFRPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSDUDHIHLWRGH
FDQFHODPHQWR RX SHUPDQrQFLD HP WHVRXUDULD H UHVSHFWLYD DOLHQDomR REVHUYDGRV RV
GLVSRVLWLYRVOHJDLVSHUWLQHQWHV
[YL 
HVWDEHOHFHU D DOoDGD GD 'LUHWRULD SDUD FRQWUDWDU HQGLYLGDPHQWR VRE D IRUPD GH
HPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRXTXDOTXHURXWURQHJyFLRMXUtGLFR
TXH DIHWH D HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD EHP FRPR DXWRUL]DU D FRQWUDWDomR GH
HQGLYLGDPHQWRVREDIRUPDGHHPSUpVWLPRRXHPLVVmRGHWtWXORVRXDVVXQomRGHGtYLGDRX
TXDOTXHU RXWUR QHJyFLR MXUtGLFR TXH DIHWH D HVWUXWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD GH YDORU
VXSHULRUjDOoDGDGD'LUHWRULD
[YLL  GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH GHErQWXUHV VLPSOHV H VHPSUH TXH UHVSHLWDGRV RV
OLPLWHVGRFDSLWDODXWRUL]DGRGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSRGHQGRDVGHErQWXUHV
GHTXDOTXHUGDVFODVVHVVHUGHTXDOTXHUHVSpFLHRXJDUDQWLD
[YLLL  GHOLEHUDUSRUGHOHJDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRGDHPLVVmRSHOD&RPSDQKLD
GHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXHXOWUDSDVVHPROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRVREUH
L  D pSRFD H DV FRQGLo}HV GH YHQFLPHQWR DPRUWL]DomR RX UHVJDWH LL  D pSRFD H DV
FRQGLo}HVSDUDSDJDPHQWRGRVMXURVGDSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHGHSUrPLRGHUHHPEROVR
VHKRXYHUH LLL RPRGRGHVXEVFULomRRXFRORFDomREHPFRPRDHVSpFLHGDVGHErQWXUHV
[L[ 
DXWRUL]DU D DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV
EHPFRPRDXWRUL]DUDVVRFLDo}HVVRFLHWiULDVRXDOLDQoDVHVWUDWpJLFDVFRPWHUFHLURV
[[ 
HVWDEHOHFHUDDOoDGDGD'LUHWRULDSDUDDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVGRDWLYR
SHUPDQHQWHHEHQVLPyYHLVEHPFRPRDXWRUL]DUDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHEHQVGRDWLYR
SHUPDQHQWHGHYDORUVXSHULRUDRYDORUGHDOoDGDGD'LUHWRULDVDOYRVHDWUDQVDomRHVWLYHU
FRQWHPSODGDQRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD
[[L 
HVWDEHOHFHUDDOoDGDGD'LUHWRULDSDUDDFRQVWLWXLomRGH{QXVUHDLVHDSUHVWDomRGH
DYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HVSUySULDVEHPFRPRDXWRUL]DUDFRQVWLWXLomRGH{QXV
UHDLVHDSUHVWDomRGHDYDLVILDQoDVHJDUDQWLDVDREULJDo}HVSUySULDVGHYDORUVXSHULRUj
DOoDGDGD'LUHWRULD
[[LL  FRQFHGHU HP FDVRV HVSHFLDLV DXWRUL]DomR HVSHFtILFD SDUD TXH GHWHUPLQDGRV
GRFXPHQWRVSRVVDPVHUDVVLQDGRVSRUDSHQDVXPPHPEURGDDGPLQLVWUDomRGRTXHVH
ODYUDUiDWDQROLYURSUySULR
[[LLL  DSURYDU D FRQWUDWDomR GD LQVWLWXLomR SUHVWDGRUD GRV VHUYLoRV GH HVFULWXUDomR GH
Do}HV
[[LY  HODERUDUHGLYXOJDUSDUHFHUIXQGDPHQWDGRVREUHTXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GHDo}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
[[Y  GHILQLU D OLVWD WUtSOLFH GH LQVWLWXLo}HV RX HPSUHVDV HVSHFLDOL]DGDV HP DYDOLDomR
HFRQ{PLFDGHHPSUHVDVSDUDHODERUDomRGHODXGRGHDYDOLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
HPFDVRGH23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHQDIRUPDGHILQLGDQRDUWLJR
GR(VWDWXWR6RFLDO
[[YL  DSURYDUVHXSUySULRUHJLPHQWRLQWHUQRHRUHJLPHQWRLQWHUQRGD'LUHWRULDHGHWRGRV
RV&RPLWrV
[[YLL  GHVLJQDURVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRHGRVGHPDLV&RPLWrVTXH
YLHUHPDVHULQVWLWXtGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
[[YLLL  HVWUXWXUDUXPSURFHVVRHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXV&RPLWrV
HGD'LUHWRULD
[[L[  DYDOLDUHGLYXOJDUDQXDOPHQWHTXHPVmRRVFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPR
DQDOLVDUTXDLVTXHUFLUFXQVWkQFLDVTXHSRVVDPFRPSURPHWHUVXDLQGHSHQGrQFLD
[[[  DSURYDU WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV TXH HQYROYDP YDORUHV UHOHYDQWHV
VHJXLQGR RV FULWpULRV GH UHOHYkQFLD H DV UHJUDV GH H[FOXVmR GH HYHQWXDLV PHPEURV FRP
LQWHUHVVHV SRWHQFLDOPHQWH FRQIOLWDQWHV SUHYLVWRV QD SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
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[[[L 

GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU PDWpULD TXH OKH VHMD VXEPHWLGD SHOD 'LUHWRULD H SHORV
&RPLWrVEHPFRPRFRQYRFDURVPHPEURVGD'LUHWRULDSDUDUHXQL}HVHPFRQMXQWRVHPSUH
TXHDFKDUQHFHVViULR
[[[LL  GHOLEHUDUVREUHRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGH&RPSDQKLDDEHUWDQD&90
[[[LLL  DSURYDUDVDWULEXLo}HVGD$XGLWRULD,QWHUQDHGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGR&RPLWrGH
$XGLWRULD(VWDWXWiULRUHFHEHURUHSRUWHGDTXHODiUHDDYDOLDQGRDRPHQRVDQXDOPHQWHVH
DVXDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRVmRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

$OpPGLVWRFRPSHWHH[FOXVLYDPHQWHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHDFRUGRFRP
R5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

L  FRQYRFDUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
LL  SUHVLGLUD$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
LLL  RUJDQL]DUDDJHQGDGDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
LY  FRQYRFDU RUJDQL]DU H SUHVLGLU DV UHXQL}HVGR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QRV WHUPRVGR
DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
Y  DVVHJXUDUTXHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHFHEDPLQIRUPDo}HVFRPSOHWDV
HWHPSHVWLYDVVREUHRVLWHQVFRQVWDQWHVGDDJHQGDGDVUHXQL}HV
YL  FRRUGHQDUDVLQWHUDo}HVHQWUHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDDGPLQLVWUDomRHRVFRPLWrV
GD&RPSDQKLDH
YLL QRPHDU XP 6HFUHWiULR GH *RYHUQDQoD SDUD DSRLDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR
H[HUFtFLRVHVXDVDWLYLGDGHVFRQIRUPHGHWDOKDGRQR$UWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQR

(i) se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão responsável
pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos, locais na
rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR H D 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD
SRVVXHP UHJLPHQWRV LQWHUQRV SUySULRV RV TXDLV IRUDP GHYLGDPHQWH DSURYDGRV HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDLRGH VHQGRTXHRVGRLVSULPHLURVIRUDP
SRVWHULRUPHQWHDOWHUDGRVHPGHMXQKRGH (VVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRVQR
ZHEVLWH ZZZULPXOWLODVHUFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHQDVHGHGD&RPSDQKLD

$OpPGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRRXWURV&RPLWrVSRGHUmRVHULQVWLWXtGRVSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR VHQGR FHUWR TXH TXDQGR LQVWLWXtGRV R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYDUi VHXV
UHVSHFWLYRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVRVTXDLVHVWLSXODUmRDVFRPSHWrQFLDVDVFRPSRVLo}HVDVUHJUDV
GHFRQYRFDomRLQVWDODomRYRWDomRHSHULRGLFLGDGHVGDVUHXQL}HVSUD]RVGRVPDQGDWRVHYHQWXDLV
UHTXLVLWRV GH TXDOLILFDomR GH VHXV PHPEURV H DWLYLGDGHV GR FRRUGHQDGRU GH FDGD &RPLWr HQWUH
RXWUDVPDWpULDV

(ii) se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto

$&RPSDQKLDSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRTXHDWHQGHSOHQDPHQWHRVUHTXLVLWRVGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHSDUFLDOPHQWHDRVUHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90

2&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRGD&RPSDQKLDyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRYLQFXODGRDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWR SRU QR PtQLPR  WUrV  PHPEURV QRPHDGRV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHDRPHQRV XP GHOHVGHYHVHUXP&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWHFRQIRUPH
GHILQLGRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHDRPHQRV XP GHYHWHUUHFRQKHFLGDH[SHULrQFLD
HPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDSOLFiYHLVH[SHGLGDVSHOD
&90
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eGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOHR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

L  RSLQDU VREUH D FRQWUDWDomR RX GHVWLWXLomR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD
&RPSDQKLD
LL  DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
LLL  DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDHGDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLD
LY  DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
Y  DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDV
SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D SROtWLFD GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVH
YL  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR
GHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpP
GH UHJXODPHQWRV H FyGLJRV LQWHUQRV LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH SURFHGLPHQWRV
HVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

$OpPGLVWRR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRFRQWDUiFRPXP&RRUGHQDGRUQRPHDGRSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRTXHVHUiUHVSRQViYHOQRVWHUPRVGRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
(VWDWXWiULRSRU

L  FRQYRFDULQVWDODUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULD
LL  UHSUHVHQWDU R &RPLWr GH $XGLWRULD HP VXDV LQWHUDo}HV FRP R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHD'LUHWRULDRXWURVJUXSRVGHWUDEDOKRRXFRPLWrVLQWHUQRVHRXWURV
yUJmRV GD &RPSDQKLD 7DPEpP VHUi HQFDUUHJDGR GH UHSUHVHQWDU R &RPLWr GH
$XGLWRULDDVVLQDQGRFRUUHVSRQGrQFLDVLQWLPDo}HVHUHODWyULRV
LLL  FRQYLGDURVSDUWLFLSDQWHVDSDUWLFLSDUGDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDH
LY  FXPSULUHLPSRURFXPSULPHQWRGHVWH5HJLPHQWR,QWHUQRDRVPHPEURVGR&RPLWr
GH$XGLWRULD

(iii) de que forma o conselho de administração avalia o trabalho da auditoria independente,
indicando se o emissor possui uma política de contratação de serviços de extra auditoria com
o auditor independente, e informando o órgão responsável pela aprovação da política, data
da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores
onde o documento pode ser consultado


(PERUDD&RPSDQKLDQmRSRVVXDXPDSROtWLFDIRUPDOL]DGDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGH
H[WUD DXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXDSHQDVXPVHUYLoRH[WUDDXGLWRULDFRP
VHXV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV 1HVWD RFDVLmR D &RPSDQKLD RV FRQWUDWRX SDUD SUHVWDU
FRQVXOWRULDWULEXWiULDQRkPELWRGDDTXLVLomRGD*LJD,QG~VWULDH&RPpUFLRGH3URGXWRVGH
6HJXUDQoD(OHWU{QLFD6$GHVFULWDQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


$ &RPSDQKLD RSWRX SHOD HVFROKD GH VHXV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV SDUD SUHVWDU UHIHULGD
FRQVXOWRULDSRLVRIDWRGHHOHVMiSRVVXtUHPIDPLOLDULGDGHFRPRVEDODQoRVGD&RPSDQKLD
SHUPLWLX TXH R VHUYLoR IRVVH UHDOL]DGR GH PDQHLUD PDLV iJLO $OpP GLVWR D &RPSDQKLD
HQWHQGHTXHRYDORUSURSRVWRSRUHOHVHUDFRPSDWtYHOFRPRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRHP
JHUDO

9DOHFLWDUTXHQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDpUHVSRQVDELOLGDGHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV

$OpPGLVWRR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRQRVWHUPRVGHVHX5HJLPHQWR,QWHUQRpUHVSRQViYHO
SRU UHFRPHQGDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH D FRQWUDWDomR H GHVWLWXLomR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVEHPFRPRSRUVXSHUYLVLRQDUVXDVDWLYLGDGHV
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$GLFLRQDOPHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDSRLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULRGHYH
DVVHJXUDUVHGHTXHRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFXPSUDPDVUHJUDVSURILVVLRQDLVGHLQGHSHQGrQFLD
LQFOXLQGRDDXWRQRPLDILQDQFHLUDGRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGHDXGLWRULD

E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ 'LUHWRULD SRVVXL UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR FRQIRUPH DSURYDGR HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH PDLR GH  R TXDO HQFRQWUDVH GLVSRQtYHO SDUDFRQVXOWD QR
ZHEVLWH ZZZULPXOWLODVHUFRPEU 

1RVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOD'LUHWRULDFXMRVPHPEURVVHUmRHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVD
TXDOTXHUWHPSRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWDGHQRPtQLPR GRLV HQRPi[LPR
 FLQFR PHPEURVGHQWUHRVTXDLVVHUmRGHVLJQDGRV'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRUGH3URGXWRV'LUHWRU
)LQDQFHLUR H 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHVVHQGR RV FDUJRV GH 'LUHWRU3UHVLGHQWH H GH
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VmR GH SUHHQFKLPHQWR REULJDWyULR H RV GHPDLV GH
SUHHQFKLPHQWRIDFXOWDWLYR2V'LUHWRUHVSRGHUmRDFXPXODUFDUJRV

$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD SRVVXL WRGRV RV SRGHUHV SDUD LPSOHPHQWDU DV GHOLEHUDo}HV GDV
$VVHPEOHLDV *HUDLV H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SUDWLFDU RV DWRV QHFHVViULRV DR
IXQFLRQDPHQWR UHJXODU GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD REVHUYDGRV YDORUHV GH DOoDGD IL[DGRV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDDVFRPSHWrQFLDVGRVGHPDLVyUJmRVVRFLHWiULRV(PFRQIRUPLGDGH
FRPR(VWDWXWR6RFLDOHFRPR5HJLPHQWR,QWHUQRGD'LUHWRULDpGHUHVSRQVDELOLGDGHGD'LUHWRULD

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOFRPRyUJmRFROHJLDGR

L  DSURYDUHVXEPHWHUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR D SURSRVWD GH GHVWLQDomR GRV OXFURV DSXUDGRV QR
H[HUFtFLRDQWHULRUSDUDDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD
*HUDO
LL  SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDO
RSODQRGHQHJyFLRVHRSODQRSOXULDQXDO
LLL  GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLVH
LY  GHFLGLU VREUH TXDOTXHU DVVXQWR TXH QmR VHMD GH FRPSHWrQFLD SULYDWLYD GD
$VVHPEOHLD*HUDORXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHLQGLYLGXDOPHQWH

L  GLULJLU H RULHQWDU DV DWLYLGDGHV GH SODQHMDPHQWR JHUDO GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D
HODERUDomRGRRUoDPHQWRDQXDOGRRUoDPHQWRGHFDSLWDOGRSODQRGHQHJyFLRVHGR
SODQRSOXULDQXDOGD&RPSDQKLD
LL  FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H VXSHUYLVLRQDU WRGRV RV QHJyFLRV H RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD
LLL  FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGRVGHPDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV
REVHUYDGDVDVDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDO
LY  DSURYDUDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLD
Y  FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDH
YL  RXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHLQGLYLGXDOPHQWH

L  FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUDiUHDGHUHODo}HVJRYHUQDPHQWDLVPDUNHWLQJ
HYHQGDGHSURGXWRV
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LL  VXEVWLWXLUR'LUHWRU3UHVLGHQWHHPFDVRGHDIDVWDPHQWRRXLPSHGLPHQWRSRUSHUtRGRGHDWp
GLDVRXHPRXWUDVQDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOH
LLL  RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV GHWHUPLQDGDV SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHHRX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRUGH3URGXWRVLQGLYLGXDOPHQWH

L  FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUDiUHDGHGHVHQYROYLPHQWRPDUNHWLQJH
YHQGDGHSURGXWRV 3 ' H
LL  RXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDVSHOR'LUHWRU
3UHVLGHQWH

&RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLURLQGLYLGXDOPHQWH

L
FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H VXSHUYLVLRQDU DV iUHDV ILQDQFHLUD FRQWiELO H GH
FRQWUROHVLQWHUQRVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
LL 
FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUDHODERUDomRGRRUoDPHQWRDQXDOHGR
RUoDPHQWRGHFDSLWDO
LLL 
FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GH WHVRXUDULD GD
&RPSDQKLD LQFOXLQGR D FDSWDomR H JHVWmR GH UHFXUVRV LQFOXLQGR R FDL[D H
HQGLYLGDPHQWRH
LY 
RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV GHWHUPLQDGDV SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH

&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVLQGLYLGXDOPHQWH
L

LL 
LLL 

SUHVWDU LQIRUPDo}HV DRV LQYHVWLGRUHV j &90 jV EROVDV GH YDORUHV RX PHUFDGRV GH
EDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRPDQWHU
DWXDOL]DGRRUHJLVWURGD&RPSDQKLDHPFRQIRUPLGDGHFRPDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
GD&90HDWHQGHUjVGHPDLVH[LJrQFLDVGHVVDUHJXODPHQWDomR
UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD LVRODGDPHQWH SHUDQWH D &90 DV EROVDV GH YDORUHV RX
PHUFDGRVGHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDH
RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH IRUHP GH WHPSRV HP WHPSRV GHWHUPLQDGDV SHOR 'LUHWRU
3UHVLGHQWHHRX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


$GLFLRQDOPHQWHGHDFRUGRFRPR5HJLPHQWR,QWHUQRGD'LUHWRULDWRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULD
GHYHPUHVSHLWDURVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
L  DQWHVGHDFHLWDUVHXPDQGDWRGHYHUiFRQVXOWDUDVQRUPDVYLJHQWHVR(VWDWXWR6RFLDOHR
5HJLPHQWR,QWHUQRGD'LUHWRULD
LL  GHYHUiGHGLFDUjVVXDVIXQo}HVRWHPSRHDDWHQomRQHFHVViULRV
LLL  GHYHUiVHUGLOLJHQWHHSDUWLFLSDUVDOYRHPFDVRGHLPSHGLPHQWRSRUPRWLYRJUDYHGHWRGDV
DVUHXQL}HVGD'LUHWRULDHFRQIRUPHRFDVRGHWRGDVDVUHXQL}HVGRVFRPLWrVHVSHFLDLV
LY  PDQWHUiFRQILGHQFLDLVDVLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVGDVTXDLVWRPDUFRQKHFLPHQWRGHYLGRDR
VHXFDUJRDWpTXHVHMDPGLYXOJDGDVDRPHUFDGRHIDUiFRPTXHRVHPSUHJDGRVHWHUFHLURV
GH VXD FRQILDQoD WDPEpP PDQWHQKDP WDLV LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV QmR OKH VHQGR
SHUPLWLGRID]HUXVRGHWDLVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGD&RPSDQKLDHPEHQHItFLRSUySULR
QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH$GPLQLVWUDomRGH&RQIOLWRV
GH,QWHUHVVHGD&RPSDQKLD
Y  GHYHUiFXPSULUFRPRVGHYHUHVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVLQHUHQWHVDRFDUJR'LUHWRUH
YL  GHYHUiFXPSULUFRPDVGLVSRVLo}HVGHHYHQWXDODFRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGD
&RPSDQKLDFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6$
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F 
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

2&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDIXQFLRQDUiGHPRGRQmRSHUPDQHQWHQRVWHUPRVGRFDStWXOR;,,,
GD /HL GDV 6$ FRP RV SRGHUHV H DWULEXLo}HV D HOH FRQIHULGRV H VRPHQWH VHUi LQVWDODGR SRU
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDORXDSHGLGRGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQGRDSRUFHQWDJHPUHTXHULGD
SRUOHLRXSHORVUHJXODPHQWRVGD&901DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRFRQVHOKRILVFDO
QmRHVWiLQVWDODGRHQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHUiFRPSRVWRGHQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR 
PHPEURVHVXSOHQWHVHPLJXDOQ~PHUR DFLRQLVWDVRXQmR WRGRVHOHVTXDOLILFDGRVHPFRQIRUPLGDGH
FRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLV

G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGDyUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

1RV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD FRQIRUPH DSURYDGR SRU $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGHFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWUXWXUDU
XP SURFHVVR H DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH VHXV FRPLWrV H GD 'LUHWRULD 1HVVH
VHQWLGRHPGHPDLRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH
$GPLQLVWUDGRUHVTXHGLVS}HVREUHRPHFDQLVPRGHDYDOLDomRSHULyGLFDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRV&RPLWrVGD&RPSDQKLD

(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
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPRREMHWLYRGHDSULPRUDUFRQWLQXDPHQWHDVXDHIHWLYLGDGHDX[LOLDQGRRVSUySULRV&RQVHOKHLURVD
DQDOLVDUHP VXDV FRQWULEXLo}HV EHP FRPR HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R FRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWRGRyUJmRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DUiQRPtQLPR XPD YH]GXUDQWH
D YLJrQFLD GR PDQGDWR GRV &RQVHOKHLURV XPD DXWRDYDOLDomR GH FDGD XP GH VHXV PHPEURV QRV
WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR LQGLYLGXDOPHQWH XPD DYDOLDomR GR GHVHPSHQKR GR
SUySULR FRQVHOKR FRPR yUJmR FROHJLDGR H GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

Diretoria:
&RP R REMHWLYR GH DSULPRUDU FRQWLQXDPHQWH D VXD HIHWLYLGDGH DX[LOLDQGR RV SUySULRV GLUHWRUHV D
DQDOLVDUHP VXDV FRQWULEXLo}HV EHP FRPR HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R FRQVWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWR GR yUJmR D 'LUHWRULD UHDOL]DUi QR PtQLPR  XPD  YH] GXUDQWH D YLJrQFLD GR
PDQGDWRGRVGLUHWRUHVDDYDOLDomRIRUPDOGRGHVHPSHQKRGDSUySULD'LUHWRULDHGHFDGDXPGRV
GLUHWRUHVLQGLYLGXDOPHQWH(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRU
RXDYDOLDGRRVGLUHWRUHVTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUPDLVGH QRYHQWD GLDV

$GLFLRQDOPHQWH RV GLUHWRUHV WDPEpP VmR DYDOLDGRV DQXDO H LQGLYLGXDOPHQWH SRU SURFHVVR GH
DYDOLDomRGHGHVHPSHQKR³JUDXV´ ³$YDOLDomRGH'HVHPSHQKR´ TXHLQFOXLWDQWRDDYDOLDomR
SRUVHXVVXERUGLQDGRVTXDQWRSRUVHXVSDUHVHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH2'LUHWRU3UHVLGHQWHSRU
VXDYH]WDPEpPSDUWLFLSDGRSURFHVVRGH$YDOLDomRGH'HVHPSHQKRVHQGRWDPEpPDYDOLDGRSHOR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHORVGLUHWRUHV VHXVVXERUGLQDGRV $'LUHWRULDFRPR
JUXSRpDYDOLDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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$ FRQGXomR GR SURFHVVR GH DYDOLDomR GRV GLUHWRUHV LQGLYLGXDOPHQWH p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR
'LUHWRU3UHVLGHQWH $ DYDOLDomR GD 'LUHWRULD FRPR yUJmR p GH UHVSRQVDELOLGDGH GR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

(ii) metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação
$ &RPSDQKLD XWLOL]D DYDOLDo}HV REMHWLYDV H VXEMHWLYDV FRPR PHWRGRORJLD SDUD DYDOLDomR GH
GHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRV&RPLWrV
Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração:

2SURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpHVWUXWXUDGROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDV
SULQFLSDLV UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GR yUJmR H WHPDV QRUPDOPHQWH WUDWDGRV FRPR R
PRQLWRUDPHQWR GR GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD D TXDOLGDGH GDV GHFLV}HV VREUH DORFDomR GH
UHFXUVRV R GHVHQYROYLPHQWR GR FDSLWDO KXPDQR R PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV R GLUHFLRQDPHQWR
HVWUDWpJLFRRGHVHQYROYLPHQWRGHLQRYDomRHYLVmRGHIXWXURRIRUWDOHFLPHQWRGRVYDORUHVHFRQGXWD
pWLFDHDHIHWLYLGDGHGRV&RPLWrV

$DYDOLDomRREMHWLYDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVYHULILFDUiDSHQDVRFXPSULPHQWR
GHPHWDVFRUSRUDWLYDVGHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDDGRWDGDSHOD&RPSDQKLD
-iDDYDOLDomRVXEMHWLYDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVYHULILFDUiRFXPSULPHQWRGRV
FULWpULRV GH DVVLGXLGDGH QR H[DPH H QR GHEDWH GDV PDWpULDV GLVFXWLGDV D FRQWULEXLomR DWLYD QR
SURFHGLPHQWRGHFLVyULRHRFRPSURPHWLPHQWRFRPRH[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV

Diretoria:
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR GD 'LUHWRULD p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV SULQFLSDLV
UHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGRyUJmRHWHPDVQRUPDOPHQWHWUDWDGRVFRPRRPRQLWRUDPHQWRGR
GHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHDTXDOLGDGHGDVGHFLV}HVVREUHDRSHUDomRGD&RPSDQKLD

$ DYDOLDomR REMHWLYD GD 'LUHWRULD YHULILFDUi R FXPSULPHQWR GH PHWDV LQGLYLGXDLV H FRUSRUDWLYDV
GHILQLGDVDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDDGRWDGDSHOD&RPSDQKLD-iDDYDOLDomRVXEMHWLYD
GD 'LUHWRULD YHULILFDUi R FXPSULPHQWR GRV FULWpULRV GH DVVLGXLGDGH QR H[DPH H QR GHEDWH GDV
PDWpULDV GLVFXWLGDV D FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H R FRPSURPHWLPHQWR FRP R
H[HUFtFLRGDVVXDVIXQo}HV

(iii) como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRVFRQVHOKHLURVVHUmR
GLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGD'LUHWRULDVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGD
'LUHWRULDHRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVjSHVVRDHPTXHVWmRDR'LUHWRU3UHVLGHQWHH
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLV
GHPRGRDLQFHQWLYDURDSUHQGL]DGRHPHOKRULDGHFDGDPHPEUR

(iv) se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos
eIDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV

D
3UD]RVGHFRQYRFDomR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR HP UHODomR DR
SUHYLVWR QD OHJLVODomR VRFLHWiULD $ $VVHPEOHLD *HUDO VHUi FRQYRFDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLSRUDFLRQLVWDVRXSHOR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGR
LQVWDODGRPHGLDQWHDQ~QFLRSXEOLFDGRGHYHQGRDVFRQYRFDo}HVVHUHPIHLWDVQRVSUD]RVSUHYLVWRV
QD/HLGDV6$,QGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDOLGDGHSUHYLVWDQR(VWDWXWR6RFLDO HQD/HL
GDV 6$ p FRQVLGHUDGD UHJXODUPHQWH LQVWDODGD TXDOTXHU $VVHPEOHLD *HUDO D TXH FRPSDUHFHU D
WRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDV

E
&RPSHWrQFLDV

&RPRFRQVWDGD/HLGDV6$HGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDD$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVHi
RUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRUDQRQRV TXDWUR SULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLR
VRFLDO SDUD L  WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H GHOLEHUDU VREUH DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LL  GHOLEHUDU VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LLL HOHJHURVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGR
IRURFDVRH LY DSURYDUDFRUUHomRGDH[SUHVVmRPRQHWiULDGRFDSLWDOVRFLDO

$OpP GRV SRGHUHV DWULEXtGRV SHOD OHJLVODomR YLJHQWH p GH FRPSHWrQFLD H[FOXVLYD GD $VVHPEOHLD
*HUDODVVHJXLQWHVPDWpULDV

L  WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV EHP FRPR H[DPLQDU GLVFXWLU H DSURYDU DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LL  GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
LLL  HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGR
LQVWDODGR
LY  IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
Y  DSURYDUSODQRVGHFRQFHVVmRGHDo}HVRXGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDRV
DGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSHVVRDVQDWXUDLVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRGD&RPSDQKLDRX
VXDVFRQWURODGDV
YL  DOWHUDUR(VWDWXWR6RFLDO
YLL GHOLEHUDU VREUH D GLVVROXomR OLTXLGDomR IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR GD &RPSDQKLD RX GH
TXDOTXHUVRFLHGDGHQD&RPSDQKLD
YLLL 
DSURYDU SUHYLDPHQWH D QHJRFLDomR SHOD &RPSDQKLD GH Do}HV GH VXD SUySULD
HPLVVmR QDV KLSyWHVHV FXMD DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO VHMD SUHVFULWD QD
UHJXODPHQWDomRHPYLJRU
L[  GHOLEHUDUVREUHDGLVSHQVDGDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVHPFDVR
GHVDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR
[
GHOLEHUDUVREUHRFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&90
[L  VXVSHQGHU R H[HUFtFLR GH GLUHLWRV GH DFLRQLVWD LQFOXLQGR GLUHLWRV GH YRWR GH TXDOTXHU
DFLRQLVWDRXDFLRQLVWDVTXHGHL[HPGHFXPSULUREULJDomROHJDOUHJXODPHQWDURXHVWDWXWiULD
QDIRUPDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6$
[LL HOHJHUHGHVWLWXLUROLTXLGDQWHEHPFRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGR
GHOLTXLGDomRH
[LLL 
GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU PDWpULD TXH OKH VHMD VXEPHWLGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
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F
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

(QGHUHoRItVLFR6HGHGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD
$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQDQGDU

(QGHUHoRHOHWU{QLFRZZZULPXOWLODVHUFRPEU

G
,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

1mR DGRWDPRV XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU H DGPLQLVWUDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD

H
6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$RVDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDVGD&RPSDQKLD
SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRUHV FRQVWLWXtGRV Ki PHQRV GH  XP  DQR H
FXPXODWLYDPHQWH VHU DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$HHPFRQIRUPLGDGHFRPR2ItFLR&LUFXODU
&906(3  RV DFLRQLVWDV TXH VmR SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV SRU VHXV
UHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRXSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHQRPHDGRVFRPRWDOGHDFRUGRFRPR(VWDWXWR
6RFLDO RX FRP DV UHJUDV SUHYLVWDV QR &yGLJR &LYLO $VVLP QR FDVR GH SHVVRDV MXUtGLFDV VHXV
SURFXUDGRUHVQmRSUHFLVDPVHUDFLRQLVWDVDGYRJDGRVRXDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

I
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR

2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRU
FRQVWLWXtGR Ki PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD DGYRJDGR
UHSUHVHQWDQWHGDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWH
RVFRQG{PLQRV-XQWDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHSURFXUDomRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVRVDWRV
FRQVWLWXWLYRVGRVDFLRQLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDVHRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGDUHJXODULGDGHGD
UHSUHVHQWDomRGHVWHVSHORVVLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV

$&RPSDQKLDDGPLWHSURFXUDo}HVHQYLDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD
VHMDPDSUHVHQWDGRVRVGRFXPHQWRVRULJLQDLV1mRKiSUD]RSUpYLRSDUDGHSyVLWRGRLQVWUXPHQWRGH
PDQGDWRPDVD&RPSDQKLDRULHQWDVHXVDFLRQLVWDVDHQYLDUHPFRPQRPtQLPR YLQWHHTXDWUR 
KRUDVGHDQWHFHGrQFLDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

$OpPGLVWRD&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFRH
QmR SRVVXtPRV QHQKXPD RXWUD UHJUD SROtWLFD RX SUiWLFD SDUD D DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV GH
DFLRQLVWDVDOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHOLQFOXVLYHQDUHJXODPHQWDomRH[SHGLGDSHOD&90
TXH GLVS}H VREUH LQIRUPDo}HV SHGLGRV GH SURFXUDomR SDUWLFLSDomR H YRWDomR D GLVWkQFLD HP
DVVHPEOHLDVJHUDLVGHFRPSDQKLDVDEHUWDV

J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR

2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGLUHWDPHQWHj
&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVjVHGHGD&RPSDQKLDDRVFXLGDGRVGR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRH
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LL FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

3HVVRDVItVLFDV
• GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH YiOLGR FRP IRWR GR DFLRQLVWD RX VH IRU R FDVR GRFXPHQWR GH
LGHQWLGDGHFRPIRWRGHVHXSURFXUDGRUHDUHVSHFWLYDSURFXUDomR

3DUDSHVVRDVMXUtGLFDV
• ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH
FRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDH
• GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

)XQGRVGHLQYHVWLPHQWR
• ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR FDVRRUHJXODPHQWRQmRFRQWHPSOHDSROtWLFDGH
YRWR GR IXQGR DSUHVHQWDU WDPEpP R IRUPXOiULR GH LQIRUPDo}HV FRPSOHPHQWDUHV RX
GRFXPHQWRHTXLYDOHQWH 
• HVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDD
SROtWLFD GH YRWR GR IXQGR H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH
UHSUHVHQWDomRH
• GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO

1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GDWDGD GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
³,QVWUXomR&90´ REROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHUiVHUUHFHELGRDWp VHWH GLDVDQWHVGD
GDWDGDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD

6HUi H[LJLGR R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR j GLVWkQFLD DVVLQDGRV QR WHUULWyULR
EUDVLOHLURHDQRWDUL]DomRHDSRVWLODomRGDTXHOHVDVVLQDGRVIRUDGRSDtVFRQIRUPHDSOLFiYHO

$&RPSDQKLDQmRH[LJLUiDWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVTXHWHQKDPVLGRRULJLQDOPHQWH
ODYUDGRVHPOtQJXDSRUWXJXHVDLQJOHVDRXHVSDQKRODRXTXHYHQKDPDFRPSDQKDGRVGDUHVSHFWLYD
WUDGXomRQHVVDVPHVPDVOtQJXDV

$&RPSDQKLDQmRH[LJLUiDWUDGXomRMXUDPHQWDGDGHGRFXPHQWRVTXHWHQKDPVLGRRULJLQDOPHQWH
ODYUDGRVHPOtQJXDSRUWXJXHVDLQJOHVDRXHVSDQKRODRXTXHYHQKDPDFRPSDQKDGRVGDUHVSHFWLYD
WUDGXomRSDUDDOtQJXDSRUWXJXHVD

6HUmRDFHLWRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGHYiOLGRVGHVGHTXHFRPIRWR5*51(&1+
3DVVDSRUWHRXFDUWHLUDVGHFODVVHSURILVVLRQDORILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDV

K
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD

L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

2VDFLRQLVWDVTXHSUHWHQGDPLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRRXGHFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR RX SDUD R &RQVHOKR )LVFDO VRE D IRUPD GH YRWR D GLVWkQFLD GHYHP HQYLDU VXDV
SURSRVWDVSHORFRUUHLRSDUDD$YHQLGD)DULD/LPDQDQGDU6mR3DXOR63&(3
 DRV FXLGDGRV GD 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV MXQWDPHQWH FRP RV GRFXPHQWRV
UHODWLYRV D SURSRVWD RX SRU FRUUHLR HOHWU{QLFR SDUD UL#PXOWLODVHUFRPEU WDO FRPR SUHYLVWR QD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
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1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
TXDUHQWD H FLQFR  GLDV DQWHV GD GDWD GH VXD UHDOL]DomR (QTXDQWR D VROLFLWDomR GH LQFOXVmR GH
SURSRVWDGHFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQR
SHUtRGRHQWUH L RSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWp
 YLQWHHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD
RX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDO
SDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOHPDWp YLQWHHFLQFR 
GLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVWHILP

M
6H D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV

$&RPSDQKLDQmRPDQWHUiIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

1mRDSOLFiYHO
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

D
IUHTXrQFLDGDVUHXQL}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH SHOR PHQRV  TXDWUR  YH]HV DR DQR
FRQIRUPHFDOHQGiULRDQXDODVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDSULPHLUDUHXQLmRDVH
UHDOL]DUDSyVDHOHLomRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHQHFHVViULRSRUFRQYRFDomRUHDOL]DGDQD
IRUPDGRGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

$VFRQYRFDo}HVSDUDDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUHQWUHJXHVSRUPHLR
HOHWU{QLFRRXSRUFDUWDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR9LFH3UHVLGHQWHVH
DXVHQWHRSULPHLURDFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRV RLWR GLDVGH
DQWHFHGrQFLDHFRPLQGLFDomRGDGDWDKRUDOXJDURUGHPGRGLDGHWDOKDGDHGRFXPHQWRVDVHUHP
GLVFXWLGRVQDTXHODUHXQLmR4XDLVTXHU GRLV &RQVHOKHLURVSRGHUmRPHGLDQWHVROLFLWDomRHVFULWD
DR3UHVLGHQWHVROLFLWDUTXHXPDUHXQLmRVHMDFRQYRFDGDRXTXHLWHQVVHMDPLQFOXtGRVQDRUGHPGR
GLD

&DVRQmRHVWHMDPILVLFDPHQWHSUHVHQWHVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGHSRGHUmRPDQLIHVWDUVHXYRWR
SRU PHLR GH D  GHOHJDomR GH SRGHUHV IHLWD HP IDYRU GH RXWUR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR E YRWRHVFULWRHQYLDGRDQWHFLSDGDPHQWHH F YRWRHVFULWRWUDQVPLWLGRSRUID[FRUUHLR
HOHWU{QLFR RX SRU TXDOTXHU RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR EHP SRU VLVWHPD GH iXGLR RX
YLGHRFRQIHUrQFLDRXRXWURVPHLRVVHPHOKDQWHVGHVGHTXHSHUPLWDPDLGHQWLILFDomRHSDUWLFLSDomR
HIHWLYDQDUHXQLmRGHIRUPDTXHRVSDUWLFLSDQWHVFRQVLJDPVLPXOWDQHDPHQWHRXYLUXQVDRVRXWURV

1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUHXQLXRUGLQiULDHH[WUDRUGLQDULDPHQWH
WUrV YH]HVHPFRQIRUPLGDGHFRPRFDOHQGiULRDQXDODSURYDGRQRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPVXDSULPHLUDUHXQLmRRXFRQIRUPHQHFHVViULRHUHTXHULGR

E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDFRUGRGHDFLRQLVWDV

F
UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD DGRWD XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH
&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVDTXDOIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHPDLRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGHPDLRGH

1RVWHUPRVGHUHIHULGDSROtWLFDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHQYROYLGRHP
SURFHVVRGHDSURYDomRRXTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUi
LQIRUPDUHVVDVLWXDomRDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHVHUHOHYDQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
DR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXiULRUHVSRQViYHOSHODDQiOLVHHRXDSURYDomRHGHYHUiH[SOLFDUVHX
HQYROYLPHQWRQDWUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRV
HFRQGLo}HVGDWUDQVDomRHVXDVLWXDomR

&DVR QHFHVViULR R PHPEUR TXH HVWLYHU HP XPD VLWXDomR SHVVRDO GH FRQIOLWR SRGHUi SDUWLFLSDU
SDUFLDOPHQWHGDGLVFXVVmRVREUHD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVYLVDQGRH[FOXVLYDPHQWH
SURSRUFLRQDUPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDRSHUDomRHDVSDUWHVHQYROYLGDV(QWUHWDQWRWDLVPHPEURV
QmRGHYHUmRH[HUFHUTXDOTXHULQIOXrQFLDQDDSURYDomRGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

$OpPGLVWRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6$RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
GDV FRQWURODGDV TXH HVWHMDP HP VLWXDomR GH LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH GHYHUmR FLHQWLILFDU RV
GHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HUFRQVLJQDUHPDWDGH
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQDWXUH]DHDH[WHQVmRGRVHXLPSHGLPHQWR

G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGD
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$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV
&RPLWrVH'LUHWRULD(VWDWXWiULD ³3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV´ DTXDOLQVWLWXLRVFULWpULRV
H SURFHGLPHQWRV D VHUHP REVHUYDGRV SDUD D FRPSRVLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHXV
&RPLWrVHGD'LUHWRULD

(i) órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado:
$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHPDLRGHHSRVWHULRUPHQWHDOWHUDGDHPGH
PDLR GH  5HIHULGD SROtWLFD SRGH VHU FRQVXOWDGD QR ZHEVLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  H QR
ZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZULPXOWLODVHUFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHQDVHGHGD&RPSDQKLD

(ii) principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros
'LUHWUL]HVH&ULWpULRVSDUD,QGLFDomR

&RPR GLUHWUL] JHUDO R SURFHVVR GH LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV GHYH YLVDU TXH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWRGHPHPEURVGHSHUILOGLYHUVLILFDGRQ~PHURDGHTXDGRGHFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVHWDPDQKRTXHSHUPLWDDFULDomRGHFRPLWrVRGHEDWHHIHWLYRGHLGHLDVHDWRPDGD
GHGHFLV}HVWpFQLFDVLVHQWDVHIXQGDPHQWDGDV

2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHVHUFRPSRVWRSRUQR
PtQLPR FLQFR HQRPi[LPR QRYH PHPEURVHIHWLYRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHODDVVHPEOHLDJHUDO
GHDFLRQLVWDVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR

'HQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR 
GHOHV R TXH IRU PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH D GHILQLomR GR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$GLFLRQDOPHQWHVHJXLQGRGLUHWUL]JHUDOGD&RPSDQKLDRSURFHVVRGHLQGLFDomRGHYHEXVFDUTXHR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWR L WHQGRHPYLVWDDGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGHVHXV
PHPEURV SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV H D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV H[SHULrQFLDV
FRPSRUWDPHQWRVDVSHFWRVFXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR FRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGD LL 
GR&%*& H LL HPVXDPDLRULDSRUPHPEURVH[WHUQRVWHQGRQRPtQLPRXPWHUoRGHPHPEURV
LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGD LL GR&%*& 

2V PHPEURV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQFOXLQGR RV FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
GHYHUmR DWHQGHU RV VHJXLQWHV FULWpULRV DOpP GRV UHTXLVLWRV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV H GDTXHOHV
H[SUHVVRVQR(VWDWXWR6RFLDOHGHPDLVSDFWRVVRFLHWiULRVSRUYHQWXUDH[LVWHQWHV

D
DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRPRVYDORUHVHDFXOWXUDGD&RPSDQKLDHVHX
&yGLJRGH&RQGXWD
E
UHSXWDomRLOLEDGD
F
QmRWHUVLGRREMHWRGHGHFLVmRLUUHFRUUtYHOTXHRVXVSHQGHXRXRLQDELOLWRXSRUSDUWH
GD&90TXHRWHQKDWRUQDGRLQHOHJtYHODRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRUGHFRPSDQKLDDEHUWD
G
QmR WHU VLGR LPSHGLGR SRU OHL HVSHFLDO RX FRQGHQDGR SRU FULPH IDOLPHQWDU GH
SUHYDULFDomRFRUUXSomRDWLYDRXSDVVLYDFRQFXVVmRSHFXODWRFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODU
DIpS~EOLFDDSURSULHGDGHRXRVLVWHPDILQDQFHLURQDFLRQDORXDSHQDFULPLQDOTXHYHGH
DFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV
H
H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOFRPSDWtYHOFRPDVDWULEXLo}HVGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHGHVFULWDVQR(VWDWXWR6RFLDO
I
H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV
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J
HVWDU LVHQWR GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVH FRP D &RPSDQKLD VDOYR GLVSHQVD GD
DVVHPEOHLDJHUDO H
K
GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H
UHVSRQVDELOLGDGH DVVXPLGD TXH YDL DOpP GD SUHVHQoD QDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGDOHLWXUDSUpYLDGDGRFXPHQWDomR
3URFHGLPHQWRSDUD,QGLFDomR

$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVHGLUHWUL]HVPHQFLRQDGRVDFLPD

$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVFRQVHOKHLURVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomR
SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR DV FRQFOXV}HV TXDQWR j DGHTXDomR RX
QHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR

$ FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
GHYHVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVTXHRVHOHJHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

&DGD LQGLFDGR D FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD
HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH
YHULILFDGDDOJXPDGDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRGRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDSURYDUPDQLIHVWDomRLQVHULGDQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH DGPLQLVWUDGRUHV TXDQWR DR
HQTXDGUDPHQWR RX QmR HQTXDGUDPHQWR GR FDQGLGDWR QRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD 7DO
HQTXDGUDPHQWRGHYHWDPEpPVHUREMHWRGHGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLDQRVWHUPRVGRDUWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

$GLFLRQDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH DYDOLDU H GLYXOJDU DQXDOPHQWH TXHP VmR RV
FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR LQGLFDU H MXVWLILFDU TXDLVTXHU FLUFXQVWkQFLDV TXH SRVVDP
FRPSURPHWHU VXD LQGHSHQGrQFLD FRQIRUPH SUiWLFD UHFRPHQGDGD  LL  GR &%*&  6mR
FRQVLGHUDGDV VLWXDo}HV TXH SRGHP FRPSURPHWHU D LQGHSHQGrQFLD GR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHPSUHMXt]RGHRXWUDV

D  WHUDWXDGRFRPRDGPLQLVWUDGRURXHPSUHJDGRGDFRPSDQKLDGHDFLRQLVWDFRPSDUWLFLSDomR
UHOHYDQWHRXGHJUXSR
E  GHFRQWUROHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHTXHDXGLWHRXWHQKDDXGLWDGRDFRPSDQKLDRXDLQGD
GHHQWLGDGHVHPILQVOXFUDWLYRVTXHUHFHEDUHFXUVRVILQDQFHLURVVLJQLILFDWLYRVGDFRPSDQKLD
RXGHVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
F  WHUDWXDGRVHMDGLUHWDPHQWHRXFRPRVyFLRDFLRQLVWDFRQVHOKHLURRXGLUHWRUHPXPSDUFHLUR
FRPHUFLDOUHOHYDQWHGDFRPSDQKLD
G  SRVVXLU ODoRV IDPLOLDUHV SUy[LPRV RX UHODo}HV SHVVRDLV VLJQLILFDWLYDV FRP DFLRQLVWDV
FRQVHOKHLURVRXGLUHWRUHVGDFRPSDQKLDRX
H  WHU FXPSULGR XP Q~PHUR H[FHVVLYR GH PDQGDWRV FRQVHFXWLYRV FRPR FRQVHOKHLUR QD
FRPSDQKLD
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12.4 - Descrição da cláusula compromissória para resolução de conflitos por meio de
arbitragem
Nos termos do Estatuto Social da Companhia, a Companhia, seus acionistas, Administradores e os
membros do Conselho Fiscal ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e
seus efeitos, das disposições contidas no estatuto social, nas disposições na Lei das S.A., nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão
de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de
capitais em geral, além daquelas constantes do Contrato de Participação do Novo Mercado, do
Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Sanções e do Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado.
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Pertence apenas à Diretoria

25 - Vice Presidente Cons. de
Administração Independente
Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Profissional de Relações com
Investidores

17/01/1977

Economista

17/04/1980

Administrador

28/06/1978

Administrador de Empresas

23/12/1955

Economista

19/01/1977

Administrador de Empresas

02/12/1981

259.792.868-37

Eder da Silva Grande

255.597.828-31

André Poroger

272.058.978-07

Renato Feder

278.171.268-01

Edward James Feder

875.198.958-15

Tomas Henrique Fuchs

263.773.858-89

Eduardo Shakir Carone

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor de Produtos

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Financeiro

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Descrição de outro cargo / função

18/01/1979

Cargo eletivo ocupado

Ricardo Rosanova Garcia

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

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

2 anos, estendido até AGO
de 2023

Sim

2 anos, estendido até AGO
de 2023

Sim

2 anos, estendido até AGO
de 2023

Sim

2 anos, estendido até AGO
de 2023

2 anos, estendido até a
primeira RCA após a AGO
de 2023

Sim

2 anos, estendido até a
primeira RCA após a AGO
de 2023

Sim

2 anos, estendido até a
primeira RCA após a AGO
de 2023

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Empresário

292.713.568-10

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos, estendido até AGO
de 2023

Sim

0.00%

0

0.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1
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Renato Feder foi co-CEO da Companhia de 2003 até 18 de maio de 2018, quando passou a exercer os cargos de Diretor Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Administração. Trabalhou na Serasa
primeiramente como Trainee e depois como Gerente. Foi professor de Economia, Engenharia e Microeconomia na Universidade Mackenzie. É bacharel em Administração de Empresas pela FGV com mestrado
Stricto Sensu na USP. Desde 1º de janeiro de 2019, Renato Feder atua como Secretário da Educação do Paraná, que não o impede legalmente de ocupar cargo no Conselho de Administração.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Renato Feder - 278.171.268-01

André Poroger é, desde 18 de maio de 2018, Diretor de Produtos da Companhia, sendo que atua como o head da área de Desenvolvimento de Produtos da Companhia desde 2003. Anteriormente, trabalhou na
Atwood Richards na área de Comércio Exterior e posteriormente na área de Produtos e Negócios da Editora Abril e Maestro. André é bacharel em Administração de Empresas pela FAAP com MBA em Finanças pela
FGV.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

André Poroger - 272.058.978-07

Eder da Silva Grande é Diretor Financeiro da Companhia desde 2012. Possui 22 anos de experiência nas áreas de Finanças, Controladoria e Auditoria Interna e Externa. Anteriormente trabalhou para grandes
empresas nacionais e multinacionais como Itautec, Parmalat, Ducoco, Copagaz e Deloitte. É bacharel em Economia pela USJT, possui MBA em Finanças pela FGV e MBA Controller pela Fipecafi.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Eder da Silva Grande - 255.597.828-31

Ricardo Rosanova Garcia é Diretor de Relações com Investidores da Companhia desde 2021 e Diretor Técnico do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores. Com vasta experiência na área de RI, trabalhou
anteriormente para diversas empresas de capital aberto como Itaú-Unibanco, MAHLE Metal Leve, Paraná Banco, Helbor e Smiles. Atuou como Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores no
triênio de 2015-2017. Profissional de Relações com Investidores certificado Nível 2, estudou administração de empresas na ESPM/SP e PUC/SP.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Ricardo Rosanova Garcia - 259.792.868-37

Experiência profissional / Critérios de Independência

A eleição e posse como Diretor Presidente
ocorreu na RCA de 11/05/2021 e o prazo
de mandato é de 2 anos, estendido até a
primeira RCA após a AGO de 2023.

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

07/08/1978

Alexandre Ostrowiecki
33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

Descrição de outro cargo / função
25 - Vice Presidente Cons. de
Administração Independente

Administrador de Empresas

Cargo eletivo ocupado

295.344.578-17

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

N/A

Eduardo Shakir Carone - 295.344.578-17

N/A

Tomas Henrique Fuchs - 263.773.858-89

N/A

Edward James Feder - 875.198.958-15

N/A

Renato Feder - 278.171.268-01

N/A

André Poroger - 272.058.978-07

N/A

Eder da Silva Grande - 255.597.828-31

N/A

Ricardo Rosanova Garcia - 259.792.868-37

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Alexandre Ostrowiecki foi co-CEO da Companhia de 2003 até 18 de maio de 2018, quando passou a exercer os cargos de Diretor-Presidente e Membro do Conselho de Administração. Trabalhou anteriormente no
departamento de finanças da Unilever e posteriormente na área de estratégia da Accenture. É bacharel em Administração de Empresas pela FGV, MBA da Insper e OPM da Harvard University.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Alexandre Ostrowiecki - 292.713.568-10

Eduardo Shakir Carone é sócio da Nexto Investments, empresa de investimentos proprietários em Private Equity e Venture Capital, e Fundador e CEO da Atlas Governance, empresa de tecnologia fornecedora de
portais de governança para o mercado latino-americano. Participa ainda como conselheiro de administração ou consultivo de outras quatro empresas. Nenhuma é afiliada da Companhia.
Eduardo Shakir Carone é Vice-Presidente e membro independente do Conselho de Administração da Companhia, eleito de acordo com os critérios de independência estabelecidos no artigo 16, parágrafo primeiro,
do Regulamento do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Eduardo Shakir Carone - 295.344.578-17

Tomas Henrique Fuchs é graduado em Administração de Empresas com especialização em Harvard University no curso OPM (Owner and President Management). Também é membro certificado pelo Instituto
Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Atua como CEO da Datora Telecom, Presidente do Conselho de Administração da Datora Participações S.A. e da TelComp – Associação Brasileira das Operadoras
Competitivas e membro do Conselho de Administração do Museu da Imaginação. Ademais, atuou como Presidente do Conselho de Administração da Datora Mobile Telecomunicações S.A. até dezembro de 2019.
Tomas Henrique Fuchs é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, eleito de acordo com os critérios de independência estabelecidos no artigo 16, parágrafo primeiro, do Regulamento do
Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Tomas Henrique Fuchs - 263.773.858-89

Edward James Feder é graduado em economia, Membro do Conselho de Administração da Elgin S.A. e diretor do Sindicato dos Fabricantes de Material Elétrico e Eletrônico de São Paulo (SINAEES-SP).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Edward James Feder - 875.198.958-15
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Empresário

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Membro do Comitê (Efetivo)

Administrador de Empresas Coordenador do Comitê (Efetivo)
e Membro Especialista em
Contabilidade

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Administrador de Empresas

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Profissão

Tipo de Auditoria

11/05/2021

16/11/1961

11/05/2021

05/07/1967

11/05/2021

02/12/1981

Data eleição

Data de
nascimento

0

11/05/2021

0

11/05/2021

0

11/05/2021

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior - 769.488.977-20
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Marcos Edson Pinto Rodrigues ocupou posições C-Level em empresas dos setores de Saúde, Reciclagem, Consultoria Estratégica, Construção Civil, Varejo, Tecnologia e BPO, no Brasil e no exterior, tendo atuado
como Diretor-Presidente – CEO, em duas situações (Saúde e Reciclagem). É graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em Administração Industrial – USP – POLI, MBA em Gestão Empresarial –
FGV – University of California.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Marcos Edson Pinto Rodrigues - 068.172.498-64

Eduardo Shakir Carone é sócio da Nexto Investments, empresa de investimentos proprietários em Private Equity e Venture Capital, e Fundador e CEO da Atlas Governance, empresa de tecnologia fornecedora de
portais de governança para o mercado latino-americano. Participa ainda como conselheiro de administração ou consultivo de outras quatro empresas. Nenhuma é afiliada da Companhia.
Eduardo Shakir Carone é Vice-Presidente e membro independente do Conselho de Administração da Companhia, eleito de acordo com os critérios de independência estabelecidos no artigo 16, parágrafo primeiro,
do Regulamento do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.

Eduardo Shakir Carone - 295.344.578-17

Experiência profissional / Critérios de Independência

Não Aplicável

769.488.977-20

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior

Não Aplicável

068.172.498-64

Marcos Edson Pinto Rodrigues

Membro Independente do Conselho de Administração

295.344.578-17

Eduardo Shakir Carone

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior - 769.488.977-20

N/A

Marcos Edson Pinto Rodrigues - 068.172.498-64

N/A

Eduardo Shakir Carone - 295.344.578-17

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior iniciou sua carreira na Arthur Andersen nas áreas de auditoria e consultoria. Possui experiência profissional na gestão de empresas de serviços, indústria e varejo, tendo
trabalhado no Carrefour, Pepsi-Cola Engarrafadora, Alcoa Brasil, como Diretor. Na Alcoa Argentina, Grupo Siciliano e Grupo Papaiz, atuou como Diretor-Presidente (CEO).
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/2019.
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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:
Este item não é aplicável, tendo em vista que não há relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau entre os
administradores da Companhia, com os membros da administração de suas controladas, com seus acionistas
controladores ou com os membros da administração de suas controladoras.
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, pois na data deste Formulário de Referência não havia relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV

1RV WHUPRV GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD LQGHQL]DUi H PDQWHUi
LQGHQHVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD&RPLWrVHGHPDLVHPSUHJDGRVTXH
H[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD HPFRQMXQWRRXLVRODGDPHQWH³%HQHILFLiULRV´ 
QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R HIHWLYDPHQWH VRIULGR SHORV %HQHILFLiULRV SRU IRUoD GR
H[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD

2SDUiJUDIRGHUHIHULGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHVFUHYHVLWXDo}HVQDVTXDLV
D &RPSDQKLD QmR LQGHQL]DUi RV %HQHILFLiULRV D VDEHU L  DWRV SUDWLFDGRV IRUD GR H[HUFtFLR GDV
DWULEXLo}HV RX SRGHUHV LL  DWRV FRP PiIp GROR FXOSD JUDYH RX IUDXGH LLL  DWRV SUDWLFDGRV HP
LQWHUHVVHSUySULRRXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY LQGHQL]Do}HV
GHFRUUHQWHVGHDomRVRFLDOSUHYLVWDQRDUWLJRGD/HLGDV6$RXUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVGH
TXHWUDWDRDUWLJR,,GD/HLQGHGHGH]HPEURGHH Y RXWURVH[FOXGHQWHV
GHLQGHQL]DomRSUHYLVWRVHPFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHILUPDGRFRPR%HQHILFLiULR

2 FRQWUDWR GH LQGHQLGDGH GHYHUi HVWLSXODU TXH FDVR R %HQHILFLiULR YHQKD D VROLFLWDU TXDOTXHU
GHVHPEROVR SHOD &RPSDQKLD D DIHULomR VREUH VXD LQFLGrQFLD QR FDVR FRQFUHWR GHYHUi RFRUUHU
DQWHULRUPHQWHDTXDOTXHUGHFLVmRVREUHVXDFRQFHVVmR

$LQGDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFDVRR%HQHILFLiULR
VHMDFRQGHQDGRSRUGHFLVmRMXGLFLDODUELWUDORXDGPLQLVWUDWLYDWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXGDTXDOQmR
FDLEDPDLVUHFXUVRHPYLUWXGHGHDWRVSUDWLFDGRV L IRUDGRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HV LL FRP
PDIp GROR FXOSD JUDYD RX PHGLDQWH IUDXGH RX LLL  HP LQWHUHVVH SUySULR RX GH WHUFHLUR HP
GHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLDR%HQHILFLiULRGHYHUiUHVVDUFLUD&RPSDQKLDGHWRGRV
RVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRVFRPDDVVLVWrQFLDMXUtGLFDQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHPYLJRU

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLUiDSURYDUQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLDRPRGHORSDGUmRGRFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHDVHUFHOHEUDGRHQWUHGHXPODGRD
&RPSDQKLDHGHRXWURODGRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD&RPLWrVHGHPDLV
HPSUHJDGRV TXH H[HUoDP FDUJR RX IXQomR GH JHVWmR QD &RPSDQKLD ³0RGHOR GH &RQWUDWR GH
,QGHQLGDGH´ 

$GHPDLVD&RPSDQKLDSUHWHQGHIXWXUDPHQWHRIHUHFHUVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGHGLUHWRUHV
HDGPLQLVWUDGRUHV ' 2 DVHUFRQWUDWDGRSDUDDFREHUWXUDGHSHUGDVHGDQRVDWHUFHLURVSRUDWRV
YLQFXODGRVDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVHDWULEXLo}HVGRVGLUHWRUHVHDGPLQLVWUDGRUHV

$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R VHJXUR ' 2 H RV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH VmR
LQVWUXPHQWRVLPSRUWDQWHVHFRPSOHPHQWDUHVGHDWUDomRHUHWHQomRGHERQVSURILVVLRQDLVFRPSRQGR
XP SDFRWH GH FREHUWXUD DGHTXDGR SDUD DGPLQLVWUDGRUHV GH FRPSDQKLD DEHUWD 1HVWH VHQWLGR R
VHJXUR ' 2 HP SDUWLFXODU HQTXDQWR FRQWUDWR GH VHJXUR GH UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRVVXL XPD
QDWXUH]D G~SOLFH QD PHGLGD HP TXH R VHJXUR DOpP GH SURWHJHU R SDWULP{QLR GRV %HQHILFLiULRV
WDPEpPJDUDQWHDLQGHQL]DomRGRWHUFHLURSUHMXGLFDGRRTXHQmRVHYHULILFDQRkPELWRGRVFRQWUDWRV
GHLQGHQLGDGH$GLFLRQDOPHQWHpSRVVtYHOFRQVWDWDUDFRPSOHPHQWDULGDGHGHVVHVLQVWUXPHQWRVD
PHGLGD HP TXH R FRQWUDWR GH LQGHQLGDGH SRGHUiVHU DSOLFDGR SDUD VXSULU D LQGHQL]DomR TXH QmR
HVWLYHUFREHUWDSHORVHJXUR' 2DSyVH[SUHVVDGHFODUDomRGDUHVSHFWLYDVHJXUDGRUDEHPFRPR
QRFDVRGHDVHJXUDGRUDQmRUHDOL]DURSDJDPHQWRGHYLGRQRSUD]RGHDWpGLDVGDUHDOL]DomRGR
SHGLGRGHLQGHQL]DomRGHVGHTXHREVHUYDGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVGRVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGH

$H[LVWrQFLDGHXPDSURWHomRDGHTXDGDSHUPLWHDWRPDGDGHGHFLV}HVQHJRFLDLVTXHLPSOLTXHPD
DVVXQomRGHULVFRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVWROHUkQFLDDULVFRVIL[DGRVQRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
HTXHUHVWDULDPFRPSURPHWLGDVRXHQJHVVDGDVFRPDSRVVLELOLGDGHGHUHVSRQVDELOL]DomRFLYLO
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD DEDL[R FRP UHODomR DV $VVHPEOHLDV *HUDLV UHDOL]DGDV QRV ~OWLPRV WUrV
DQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL TXyUXP
GHLQVWDODomR
'DWD

4XyUXPGH
LQVWDODomR

,QVWDODomRHP
VHJXQGD
FRQYRFDomR

$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
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(YHQWR

*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV DFLRQLVWDV 2 1RYR
0HUFDGRDRTXDODGHULPRVpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHV
HVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
'HVGHDVXDFULDomRR1RYR0HUFDGRSDVVRXSRUUHYLV}HVHPH5HFHQWHPHQWHDSyV
H[WHQVRWUDEDOKRFRQMXQWRHQWUH%SDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRHFRPSDQKLDVOLVWDGDVDQRYDYHUVmR
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRIRLDSURYDGDHPDXGLrQFLDUHVWULWDSHODVFRPSDQKLDVOLVWDGDVHP
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MXQKRGHHSHOR&ROHJLDGRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPVHWHPEURGH2QRYR
UHJXODPHQWRHQWURXHPYLJRUHP
$ &RPSDQKLD GHVWDFD DEDL[R DOJXPDV GDV SULQFLSDLV UHJUDV GR 1RYR 0HUFDGR UHODFLRQDGDV j
HVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDHGLUHLWRVGRVDFLRQLVWDV
•

RFDSLWDOGHYHVHUFRPSRVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVFRPGLUHLWRDYRWR

•

QRFDVRGHDOLHQDomRGRFRQWUROHWRGRVRVDFLRQLVWDVWrPGLUHLWRDYHQGHUVXDVDo}HVSHOR
PHVPRSUHoR tag alongGH DWULEXtGRjVDo}HVGHWLGDVSHORFRQWURODGRU

•

LQVWDODomR GD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD IXQomR GH Compliance H &RPLWr GH $XGLWRULD
HVWDWXWiULRRXQmRHVWDWXWiULR 

•

HPFDVRGHVDtGDGDHPSUHVDGR1RYR0HUFDGRUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
GH Do}HV 23$  SRU YDORU MXVWR VHQGR TXH QR PtQLPR  GRV WLWXODUHV GDV Do}HV HP
FLUFXODomRGHYHPDFHLWDUD23$RXFRQFRUGDUFRPDVDtGDGRVHJPHQWR

•

R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GHYH FRQWHPSODU QR PtQLPR  RX  GH FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVRTXHIRUPDLRUFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHQRPi[LPRGRLVDQRV

•

DHPSUHVDVHFRPSURPHWHDPDQWHUQRPtQLPRGDVDo}HVHPFLUFXODomR free float 

•

HVWUXWXUDomRHGLYXOJDomRGHSURFHVVRGHDYDOLDomRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGHVHXV
FRPLWrVHGDGLUHWRULD

•

HODERUDomR H GLYXOJDomR GH SROtWLFDV GH L  UHPXQHUDomR LL  LQGLFDomR GH PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR VHXV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR H GLUHWRULD HVWDWXWiULD LLL 
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LY  WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H Y  QHJRFLDomR GH
YDORUHVPRELOLiULRVFRPFRQWH~GRPtQLPR H[FHWRSDUDDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR 

•

GLYXOJDomR VLPXOWkQHD HP LQJOrV H SRUWXJXrV GH IDWRV UHOHYDQWHV LQIRUPDo}HV VREUH
SURYHQWRVe press releasesGHUHVXOWDGRVH

•

GLYXOJDomRPHQVDOGDVQHJRFLDo}HVFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGDHPSUHVDSHORV
HDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

(PUHODomRDRFRPSURPLVVRGHPDQXWHQomRQRPtQLPRGDVDo}HVHPFLUFXODomR free float 
D%GHIHULXSHGLGRGD&RPSDQKLDSDUDTXHVHMDFRQIHULGRWUDWDPHQWRH[FHSFLRQDOSDUDRSHUFHQWXDO
PtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomRFRQIRUPHH[LJLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHPRGR
TXH D &RPSDQKLD GHYHUi PDQWHU HP OLYUH FLUFXODomR QR PtQLPR R SHUFHQWXDO GH Do}HV HP
FLUFXODomR DOFDQoDGR QD GDWD GH FRQFOXVmR GD VXD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV VHQGR HVWH
SHUFHQWXDO HP TXDOTXHU KLSyWHVH HTXLYDOHQWH RX VXSHULRU D  3DUD PDLV LQIRUPDo}HV IDYRU
YHULILFDURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpP GLVWR D &RPSDQKLD DGHUH YROXQWDULDPHQWH YiULDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD
UHFRPHQGDGDVSHOR&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD ³&%*&´ SXEOLFDGRSHOR*UXSR
,QWHUDJHQWHVHPHDSDUWLUGHSDVVDUiDGLYXOJDUDQXDOPHQWHR,QIRUPHVREUHR&yGLJR
%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QGHGHMXQKRGH
'HQWUH HVVDV SUiWLFDV GHVFULWDV DR ORQJR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHQGR DOJXPDV GHODV
H[LJrQFLDGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHVWDFDPVHDVVHJXLQWHV
•

DVIXQo}HVGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHGR'LUHWRU3UHVLGHQWHQmRGHYHPVHUDFXPXODGDVSHODPHVPDSHVVRD
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•

SRVVXtPRV XP &RPLWr GH $XGLWRULD (VWDWXWiULR FRPSRVWR SRU SHOR PHQRV WUrV PHPEURV
QRPHDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRVTXDLVSHORPHQRVXPGHYHVHUXPPHPEUR
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR (VWH FRPLWr HQWUH VXDV IXQo}HV DFRQVHOKD R &RQVHOKR
$GPLQLVWUDWLYR QR PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GD TXDOLGDGH GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQWUROHVLQWHUQRVJHVWmRGHULVFRVHFRQIRUPLGDGH

•

R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYRX RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV FRUSRUDWLYRV IRUPDLV L 
&yGLJRGH&RQGXWD LL 3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV LLL 3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH
,QIRUPDo}HV LY 3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV Y 3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV YL  3ROtWLFD GH
,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV YLL  3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV YLLL 
3ROtWLFDGH'HVWLQDomRGH5HVXOWDGRV L[ 5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
[  5HJLPHQWR ,QWHUQR GD 'LUHWRULD H [L  5HJLPHQWR ,QWHUQR GH &RPLWr GH $XGLWRULD
(VWDWXWiULR

•

DGHULPRVj&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRSDUDDUHVROXomRGHOLWtJLRVHQYROYHQGRD
&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDV

•

SRVVXtPRV DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV VHQGR TXH FDGD DomR RUGLQiULD GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDFRUUHVSRQGHDXPYRWRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV

•

RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD WrP GLUHLWR GH DOLHQDU DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD QDV PHVPDV FRQGLo}HV DVVHJXUDGDV DRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLD QR FDVR GH DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD D WtWXOR RQHURVR GR FRQWUROH GD
&RPSDQKLD WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD RSHUDomR FRPR SRU PHLR GH RSHUDo}HV
VXFHVVLYDV REVHUYDGDV DV FRQGLo}HV H RV SUD]RV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR YLJHQWH H QR
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GH IRUPD D OKHV DVVHJXUDU WUDWDPHQWR LJXDOLWiULR jTXHOH
GDGRDRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV tag-along 

•

RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD WrP GLUHLWR GH DOLHQDU DV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD HP RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV D VHU UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD RX
SHORV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD HP FDVR GH FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GH
FRPSDQKLD DEHUWD RX GH FDQFHODPHQWR GH OLVWDJHP GH QRVVDV Do}HV RUGLQiULDV QR 1RYR
0HUFDGR VDOYRKLSyWHVHVGHGLVSHQVDSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR SHOR
VHXYDORUMXVWRDSXUDGRPHGLDQWHODXGRGHDYDOLDomRHODERUDGRSRULQVWLWXLomRRXHPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDH

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP DVVXQWRV
UHOHYDQWHVHGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV
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'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmR
HVWDWXWiULD

D
REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQIRUPDQGRVHDSROtWLFD
GHUHPXQHUDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRUHVSRQViYHOSRUVXDDSURYDomR
GDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDO
GHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH$GPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomR´  D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHPDLRGHHSRVWHULRUPHQWH DOWHUDGDHPGH
PDLR GH  H TXH SRGH VHU FRQVXOWDGD SRU PHLR GR ZHEVLWH GD &90
ZZZFYPJRYEU HGRZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZULPXOWLODVHUFRPEU 

$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR WHP SRU REMHWLYR ID]HU FRP TXH D UHPXQHUDomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHV VHMD XPD IHUUDPHQWD HIHWLYD GH DWUDomR PRWLYDomR H UHWHQomR GRV
PHOKRUHVSURILVVLRQDLVGRPHUFDGRSDUDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

E
FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

(i)
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração e Comitês

$ UHPXQHUDomR IL[D DQXDO p R HOHPHQWR EiVLFR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGRV&RPLWrVVHQGRFRPSRVWDSRU

D  3UyODERUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVUHFHEHUmR
XPD UHPXQHUDomR PHQVDO D WtWXOR GH SUyODERUH GHILQLGR GH DFRUGR FRP D
QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV R WHPSR GHGLFDGR jV
IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR SURILVVLRQDO H R YDORU GRV VHUYLoRV QR
PHUFDGRGHFDGDPHPEUREHPFRPRSRUSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomRGRVHWRU
GHDWLYLGDGHHGHFRPSDQKLDVGHSRUWHVLPLODUDRGD&RPSDQKLDREVHUYDGDD
3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR

E  %HQHItFLRV GLUHWRV H LQGLUHWRV  $ &RPSDQKLD SRGHUi UHHPEROVDU GHVSHVDV
JDVWDV SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV &RPLWrV FRP
ORFRPRomR DFRPRGDomR DOLPHQWDomR HRX RXWUDV UHODFLRQDGDV DR
FRPSDUHFLPHQWR HP UHXQL}HV HVSHFtILFDV H TXH FRODERUHP QD SUHVWDomR GR
DX[tOLR jV SUiWLFDV GD &RPSDQKLD PHGLDQWH UHFHELPHQWR GH FRPSURYDomR GR
UHIHULGRJDVWRSHOR&RQVHOKHLUR$GLFLRQDOPHQWHRVPHPEURVGR &RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR H GRV &RPLWrV HVWmR FREHUWRV SHOD DSyOLFH GH 6HJXUR GH
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGH$GPLQLVWUDGRUHV 6HJXUR' 2 

2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV &RPLWrV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRGHPVHUHOHJtYHLVDSDUWLFLSDUGHSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]R
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FRP UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV LQFOXLQGR RSo}HV RX RXWUDV PRGDOLGDGHV H
LQVWUXPHQWRVTXHYLHUHPDVHUHVWDEHOHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULD
HVWDWXWiULD RX QmRHVWDWXWiULD IDUmR MXV H[FOXVLYDPHQWH j UHPXQHUDomR UHFHELGD QD
TXDOLGDGHGH'LUHWRUHV

2V PHPEURV GRV &RPLWrV HVWDWXWiULRV RX QmRHVWDWXWiULRV TXH WDPEpP VHMDP
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRV
QmRIDUmRMXVDTXDOTXHUDFUpVFLPRGHSUyODERUHRXRXWURHOHPHQWRGHUHPXQHUDomR
HPIXQomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRV&RPLWrV

2V PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GRV &RPLWrV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQmRIDUmRMXVDUHPXQHUDomRYDULiYHODRVEHQHItFLRVSyVHPSUHJRHDRV
EHQHItFLRVPRWLYDGRVSHODFHVVDomRGRFDUJR

Diretores Estatutários e Não-estatutários

$UHPXQHUDomRIL[DDQXDOpRHOHPHQWRSULQFLSDOHIXQGDPHQWDOGDUHPXQHUDomRGRV
PHPEURV GD 'LUHWRULD H GHYHUi VH EDVHDU HVSHFLDOPHQWH QR FDUJR H QDV
UHVSRQVDELOLGDGHV GHVHPSHQKDGDV QD &RPSDQKLD EHP FRPR QD H[SHULrQFLD
LQGLYLGXDOVHQGRFRPSRVWDSRU

D  3UyODERUH RX 6DOiULR RV 'LUHWRUHV HVWDWXWiULRV H QmRHVWDWXWiULRV GD
&RPSDQKLD UHFHEHUmR XPD UHPXQHUDomR PHQVDO D WtWXOR GH SUyODERUH RX
VDOiULR GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH
RXWURV IDWRUHV SRU SHVTXLVDV VDODULDLV GR VHJPHQWR GH DWLYLGDGH GD
&RPSDQKLDREVHUYDGDD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR

E  %HQHItFLRV GLUHWRVHLQGLUHWRV RV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVGD
&RPSDQKLD SRGHUmR VHU HOHJtYHLV DRV VHJXLQWHV EHQHItFLRV L  $X[tOLR
(GXFDomR LL 3ODQRGH$VVLVWrQFLD0pGLFD LLL 9DOH5HIHLomR LY 6HJXURGH
9LGD H Y  6HJXUR GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO GH $GPLQLVWUDGRUHV 6HJXUR
' 2 

2V'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVSRGHUmRID]HUMXVDRUHFHELPHQWRGHXPD
UHPXQHUDomR YDULiYHO XP HOHPHQWR GLVFULFLRQiULR GH UHPXQHUDomR TXH SHUPLWH j
&RPSDQKLD RIHUHFHU UHWULEXLomR DGLFLRQDO DRV 'LUHWRUHV SHOR VHX GHVHPSHQKR H
FRPSRUWDPHQWRUHIOHWLQGRDRPHVPRWHPSRDOXFUDWLYLGDGHHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLD$PHWRGRORJLDGHGHWHUPLQDomRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHYHVHUUHYLVWD
DQXDOPHQWHSDUDDVVHJXUDURDOLQKDPHQWRFRPRREMHWLYRHDVGLUHWUL]HVGD3ROtWLFDGH
5HPXQHUDomR
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2V'LUHWRUHVSRGHPVHUHOHJtYHLVDRUHFHELPHQWRGHE{QXVRXSDUWLFLSDomRQRVOXFURV
RXJUDWLILFDo}HVH[FHSFLRQDLVHQWUHRXWUDVIRUPDVGHUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHVHUmR
FRQFHGLGRV SRU OLEHUDOLGDGH SHOD &RPSDQKLD QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GDV SROtWLFDV
LQWHUQDVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHFRQFHGHUXPSODQRGHSUHYLGrQFLDDRV'LUHWRUHVHPTXH
DV PRGDOLGDGHV HQWUH RXWURV EHQHItFLRV VHUmR GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

2V'LUHWRUHVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDSDUWLFLSDUGHSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJR
SUD]RFRPUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVLQFOXLQGRRSo}HVRXRXWUDVPRGDOLGDGHV
HLQVWUXPHQWRVTXHYLHUHPDVHUHVWDEHOHFLGRVSHOD&RPSDQKLD

$OpPGLVVRDSyVDFHVVDomRGRPDQGDWRGRV'LUHWRUHVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUi D VHX FULWpULR FRQFHGHU EHQHItFLRV PRWLYDGRV SHOD FHVVDomR GR FDUJR
HVSHFtILFRVDHVVHV'LUHWRUHV

3RUILPYDOHGHVWDFDUTXHD&RPSDQKLDDSURYRXQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
UHDOL]DGDHPGHPDLRGHXP3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVTXHSUHYrXPD
~QLFDRXWRUJDDVHUUHDOL]DGDQHVWHDQRDSyVDVXDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV ,32 
$GLFLRQDOPHQWHFRQIRUPH$FRUGRGH$FLRQLVWDVMiUHVFLQGLGRR'LUHWRU3UHVLGHQWHIH]
MXVDXPDUHPXQHUDomRUHFRQKHFLGDQRH[HUFtFLRVRFLDOGHHQRSULPHLURWULPHVWUH
GH  HTXLYDOHQWH D  GD PDUJHP GH FRQWULEXLomR GD &RPSDQKLD DSXUDGD
JHUHQFLDOPHQWHDVHUOLTXLGDGDHPPRHGDFRUUHQWHHPHGLDQWHVXEVFULomRGH
Do}HV(VWH$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLUHVFLQGLGRFRPHIHLWRVDSDUWLUGHGHDEULOGH
3DUDXPDGHVFULomRGHVVHVGRLVFRPSRQHQWHVGHUHPXQHUDomRGH'LUHWRUHVYHU
RLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Conselho Fiscal

2 &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD RSHUDUi HP FDUiWHU QmR SHUPDQHQWH H SRGHUi VHU
LQVWDODGR PHGLDQWH VROLFLWDomR GRVDFLRQLVWDV H UHPXQHUDGR FRQIRUPH DV GLVSRVLo}HV
OHJDLVDSOLFiYHLV3RUHVVHPRWLYRQmRWHPRVXPDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRHVSHFtILFD
SDUDVHXVPHPEURV2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRWHUmRVXD
UHPXQHUDomR GHWHUPLQDGD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH DFLRQLVWDV GH DFRUGR FRP DV
GLVSRVLo}HVOHJDLVDSOLFiYHLV

(ii)
qual a proporção de cada elemento na remuneração total
$V WDEHODV DEDL[R DSUHVHQWDP D SURSRUomR GH FDGD HOHPHQWR QD FRPSRVLomR GD
UHPXQHUDomRWRWDOQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

















'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
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1$

1$

1$

1$

&RPLWrGH$XGLWRULD

1$

1$

1$

1$


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomR
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1$

1$

1$

1$

&RPLWrGH$XGLWRULD

1$

1$

1$

1$


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
5HPXQHUDomR
)L[D

5HPXQHUDomR
9DULiYHO

5HPXQHUDomR
EDVHDGDHP
Do}HV

7RWDO

















'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD









&RQVHOKR)LVFDO

1$

1$

1$

1$

&RPLWrGH$XGLWRULD

1$

1$

1$

1$


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD

(iii)
metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da
remuneração
-85B63Y
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2 YDORU JOREDO Pi[LPR D VHU SDJR DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD D WtWXOR GH
UHPXQHUDomR p GHWHUPLQDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GH DFLRQLVWDV HVWDQGR D
UHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDGHQWURGRVOLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6$

$ILPGHHVWDEHOHFHUHUHDMXVWDUDUHPXQHUDomRIL[DHYDULiYHOGRVDGPLQLVWUDGRUHVD
&RPSDQKLD SUHWHQGH UHDOL]DU R DFRPSDQKDPHQWR GDV YDULDo}HV GH UHPXQHUDomR QR
PHUFDGR SRU PHLR GH SHVTXLVD LQGHSHQGHQWH FRPSDUDQGR SHULRGLFDPHQWH VXDV
SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR FRP PHUFDGRV GH UHIHUrQFLD FRPR FRQFRUUHQWHV GRV
VHJPHQWRV GH VXD DWXDomR HPSUHVDV GH SRUWH VHPHOKDQWH DR GD &RPSDQKLD
HPSUHVDVOLVWDGDVHPEROVDGHYDORUHVRXTXHSRVVXDPHVWUDWpJLDVGHUHPXQHUDomR
VLPLODUHVjVGD&RPSDQKLD

2V UHDMXVWHV GH UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD VHUmR UHDOL]DGRV
FRQIRUPH D SROtWLFD LQWHUQD UHVSHLWDQGR R RUoDPHQWR DSURYDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHSURSRVWDGHUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDSURYDGRSHORV
DFLRQLVWDVQD$VVHPEOHLD*HUDO

(iv)
razões que justificam a composição da remuneração
$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDFRPELQDHOHPHQWRVGHFXUWRHORQJRSUD]R
WHQGRFRPRREMHWLYRDUHWHQomRHDUHPXQHUDomRGHVHXVSURILVVLRQDLVGHDFRUGRFRP
DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV VHXV FDUJRV DV SUiWLFDV GH PHUFDGR H R QtYHO GH
FRPSHWLWLYLGDGH GD &RPSDQKLD 3RUWDQWR D UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV HVWi
DOLQKDGDDRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDFRPIRFRHPVXDSHUHQLGDGHHQD
FULDomRGHYDORUQRORQJRSUD]R

(v)
a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para
esse fato

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHGRLVPHPEURV
GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD TXH HUDP DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD UHQXQFLDUDP DR
UHFHELPHQWRGHUHPXQHUDomRHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVFRPRGLUHWRUHV

1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHQmRKiDGPLQLVWUDGRUHVQmRUHPXQHUDGRVSHOD&RPSDQKLD

$GHPDLVFRQIRUPHGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULDRXQmRHVWDWXWiULD
IDUmRMXVH[FOXVLYDPHQWHjUHPXQHUDomRUHFHELGDQDTXDOLGDGHGHGLUHWRUHV

F
SULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRTXHVmROHYDGRVHPFRQVLGHUDomR
QDGHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

1HQKXPLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRpOHYDGRHPFRQVLGHUDomRSDUDILQVGHGHWHUPLQDomR
GDUHPXQHUDomRIL[DRXGRVEHQHItFLRVGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHQGRWDLVHOHPHQWRVGH
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
UHPXQHUDomRHVWDEHOHFLGRVGHDFRUGRFRPUHVSRQVDELOLGDGHHFRPSOH[LGDGHGRFDUJR
H[SHULrQFLD GR SURILVVLRQDO FRPSHWLWLYLGDGH H SUiWLFDV GR PHUFDGR $OpP GLVVR DR
HVWDEHOHFHUDUHPXQHUDomRIL[DD&RPSDQKLDOHYDHPFRQVLGHUDomRDVTXDOLILFDo}HVH
H[SHULrQFLDVGHFDGDLQGLYtGXRQRH[HUFtFLRGHVXDVDWULEXLo}HV

(PUHODomRjUHPXQHUDomRYDULiYHOGRV'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVHQmRHVWDWXWiULRVHVWD
pGHILQLGDSULQFLSDOPHQWHFRPEDVHQRDOFDQFHGDPHWDGR(%,7'$$MXVWDGRSURSRVWR
SHOD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD$OpP GLVVR D &RPSDQKLD OHYD HP FRQVLGHUDomR
RXWUDVPHWDVHVSHFtILFDVWDLVFRPRtQGLFHGHLQDGLPSOrQFLDtQGLFHGHSURGXWLYLGDGH
IDEULOtQGLFHVGHDEVHQWHtVPRtQGLFHVGHHILFLrQFLDORJtVWLFDHQWUHRXWURV

G
FRPRDUHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHV
GHGHVHPSHQKR

8PD SDUFHOD VLJQLILFDWLYD GR YDORU WRWDO SDJR DRV 'LUHWRUHV HVWDWXWiULRV H QmR
HVWDWXWiULRVpUHFHELGDQDIRUPDGHUHPXQHUDomRYDULiYHODTXDOpFRQVLGHUDYHOPHQWH
LPSDFWDGD SHORV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR DFRUGDGRV MXQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRFRUUHQWHOHYDQGRVHHPFRQWDRVUHVXOWDGRVKLVWyULFRV
HRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD

H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR
HPLVVRUGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

$ &RPSDQKLD RIHUHFH XPD UHPXQHUDomR FRPSHWLWLYD QR PHUFDGR FRP R REMHWLYR GH
DWUDLUHUHWHUSURILVVLRQDLVTXHDDMXGHPDDWLQJLUVHXVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]RV

$ HVWUDWpJLD GH UHPXQHUDomR GHVFULWD DFLPD SURFXUD LQFHQWLYDU RV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDDEXVFDUHPDPHOKRUUHQWDELOLGDGHGRVSURMHWRVGHVHQYROYLGRVGHIRUPDD
DOLQKDURVVHXVLQWHUHVVHVFRPRVGD&RPSDQKLD

I
H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GD WRWDOLGDGH GD UHPXQHUDomR GRV
PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR 1mR Ki UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV
FRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

J
H[LVWrQFLDGHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLD
GHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGR
HPLVVRU

1mRH[LVWHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGR
HYHQWRVRFLHWiULR
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
K
SUiWLFDVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUD
GHILQLUDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD


(i)
os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório,
identificando de que forma participam

$ $VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi DQXDOPHQWH D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV
VHQGRTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV
'LUHWRUHV

(ii)
critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual,
indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de
mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses
estudos

2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDUHFHEHUmRXPSUyODERUHIL[R
PHQVDOGHILQLGRGHDFRUGRFRPQHJRFLDomRLQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHV
SRUSHVTXLVDVVDODULDLVGRVHJPHQWRGHDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDREVHUYDGDD3ROtWLFD
GH5HPXQHUDomR

(iii)
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a
adequação da política de remuneração do emissor

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD DQXDOPHQWH D DGHTXDomR GD 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRDYDOLDQGRVHDUHPXQHUDomRSDJDSHOD&RPSDQKLDFRQGL]FRPRFDUJR
UHVSRQVDELOLGDGHVHYROXPHGHWUDEDOKRGHFDGDPHPEUROHYDQGR HPFRQVLGHUDomR
DLQGDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
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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 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

4,17

3,58

0,00

7,75

Nº de membros remunerados

1,17

3,58

0,00

4,75

720.000,00

4.248.000,00

0,00

4.968.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

29.500.000,00

0,00

29.500.000,00

0,00

42.468.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, o
número de membros foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com duas
casas decimais.

Conforme disposto no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, o
número de membros foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
A remuneração baseada em
ações refere-se à estimativa de
reconhecimento de despesa do
Plano de Ações Restritas e do
Acordo de Remuneração
Baseada em Ações do DiretorPresidente, bem como da
Remuneração Baseada em
Ações que foi paga ao Diretor
Financeiro em março de 2021.

Total da remuneração

720.000,00

41.748.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00
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Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

0,00

563.303,00

0,00

563.303,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

4.392.804,00

0,00

4.392.804,00

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

16.991.401,00

0,00

16.991.401,00

0,00

21.947.508,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, o
número de membros foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
A remuneração baseada em
ações refere-se ao
reconhecimento de despesa do
Acordo de Remuneração
Baseada em Ações do DiretorPresidente e a Remuneração
Baseada em Ações do Diretor
Financeiro

Total da remuneração

0,00

21.947.508,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

563.303,00

0,00

563.303,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

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

0,00

563.303,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Conforme disposto no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, o
número de membros foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.

Total da remuneração

0,00

563.303,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

3,00

0,00

3,00

Nº de membros remunerados

0,00

1,00

0,00

1,00

Salário ou pró-labore

0,00

536.120,00

0,00

536.120,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

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

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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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

0,00

536.120,00

Observação

Total da remuneração

Conforme disposto no Ofício
Circular/CVM/SEP/Nº 1/2021, o
número de membros foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros do órgão
apurado mensalmente, com
duas casas decimais.
0,00

536.120,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
&RQVHOKR
3UHYLVWDSDUD
7RWDO
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
)LVFDO
1~PHURWRWDOGH




PHPEURV
1GHPHPEURV




UHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR









9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV
³Target´ 









3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQR
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDVVHMDPDWLQJLGDV
³Target´ 


























Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

1mR KRXYH R UHFRQKHFLPHQWR GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR YDULiYHO DRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDHGR&RQVHOKR)LVFDOQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHH
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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

Plano Especial de Ações Restritas

$&RPSDQKLDDSURYRXQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGHXP
3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDV ³3ODQR´ $EDL[RHVWmRGHVFULWDVDVOLQKDVJHUDLVGR3ODQR

D
WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

23ODQRHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVJHUDLVGRLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RSRUPHLRGDRXWRUJDHVSHFLDO
~QLFD GH $o}HV 5HVWULWDV FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DRV GLUHWRUHV
HVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLD

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQGLFDUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRGHQWUHRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD
&RPSDQKLD DTXHOHV DRV TXDLV VHUmR RIHUHFLGDV $o}HV 5HVWULWDV ³3DUWLFLSDQWHV´  EHP FRPR D
TXDQWLGDGHGH$o}HV5HVWULWDVDVHURXWRUJDGDDFDGD3DUWLFLSDQWHOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDV
0HWDVGH3HUIRUPDQFH0tQLPD FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR 

&DGD $omR 5HVWULWD DWULEXL DR VHX WLWXODU R GLUHLWR DR UHFHELPHQWR GH  XPD  DomR RUGLQiULD GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³$omR´  DFUHVFLGD GR YDORU HP GLQKHLUR GRV UHVSHFWLYRV 3URYHQWRV
FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR HVWULWDPHQWHQRVWHUPRVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVQR3ODQR

2 WHUPR ³$omR 5HVWULWD´ VLJQLILFD R GLUHLWR D UHFHEHU XPD $omR HP GHWHUPLQDGD GDWD IXWXUD
FRQGLFLRQDGRDRFXPSULPHQWRGRVesting FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGR DWtWXORGHJUDWLILFDomR E{QXV
HPDo}HV QmRFRQVWLWXLQGRQDWXUH]DVDODULDO2WHUPR³3URYHQWRV´VLJQLILFDRYDORUGRVGLYLGHQGRV
MXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRUHVWLWXLo}HVGHFDSLWDORXRXWURVSURYHQWRVHPGLQKHLURDWULEXtGRVjV
$o}HV5HVWULWDVGHFODUDGRVHQWUHDGDWDGHRXWRUJDHDGDWDGHOLTXLGDomRGDV$o}HV5HVWULWDV1D
KLSyWHVHGHVXEVFULomRRXTXDOTXHURXWURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGHFODUDGRHQWUHDGDWDGHRXWRUJDH
D GDWD GH OLTXLGDomRGDV$o}HV5HVWULWDV RYDORU GR GLUHLWRFDOFXODGRFRP EDVHQR ~OWLPR SUHoR
DQWHULRUjGDWD³(;´VHUiWDPEpPFRQVLGHUDGRFRPR3URYHQWR

([FHSFLRQDOPHQWH FDVR HVWHMD OHJDOPHQWH LPSRVVLELOLWDGD GH XWLOL]DU Do}HV HP WHVRXUDULD D
&RPSDQKLDSRGHUiSURPRYHUDOLTXLGDomRGRVH[HUFtFLRVGDV$o}HV5HVWULWDVHPGLQKHLURGRYDORU
HTXLYDOHQWHjTXDQWLGDGHGH$o}HV5HVWULWDVH[HUFLGDVPXOWLSOLFDGDVSHORSUHoRPpGLRSRQGHUDGR
SRUYROXPHILQDQFHLURGDV$o}HVQRVSUHJ}HVGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ RFRUULGRV
QRV  GRLV  PHVHV LPHGLDWDPHQWH DQWHULRUHV DR PrV GD GDWD GH SDJDPHQWR ³9DORU GD $omR
5HVWULWD´  DFUHVFLGR GR YDORU HP GLQKHLUR GRV UHVSHFWLYRV 3URYHQWRV VHP TXDOTXHU FRUUHomR RX
DWXDOL]DomRPRQHWiULD

([FHWRSHORVGLUHLWRVGHVFULWRVQR3ODQRDV$o}HV5HVWULWDVQmRDWULEXHPTXDLVTXHUGRVGLUHLWRVH
SULYLOpJLRVGHDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDDWpDOLTXLGDomRGRVH[HUFtFLRVGDV$o}HV5HVWULWDVQRFDVR
GHDOLTXLGDomRVHUIHLWDFRP$o}HV

$DGHVmRDR3ODQRpYROXQWiULDHFDGD3DUWLFLSDQWHGR3ODQRGHYHUiILUPDUXP&RQWUDWRGH2XWRUJD
GH %{QXV HP $o}HV 5HVWULWDV H 2XWUDV $YHQoDV QR TXDO VHUmR HVWDEHOHFLGRV RV WHUPRV H DV
FRQGLo}HVGHFDGD$omR5HVWULWD ³&RQWUDWRGH$o}HV5HVWULWDV´ 

E
SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

23ODQRWHPSRUREMHWLYRDWUDLUPRWLYDUHUHWHURVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
DOLQKDURVVHXVLQWHUHVVHVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV
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F
IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

$R SRVVLELOLWDU TXH RV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD VH WRUQHP DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
HVSHUDVHTXHHVWHVWHQKDPIRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUVHHIHWLYDPHQWHFRPDFULDomRGH
YDORUHH[HUoDPVXDVIXQo}HVGHPDQHLUDDLQWHJUDUVHDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVDRVREMHWLYRV
VRFLDLVHDRVSODQRVGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDDVVLPPD[LPL]DQGRVHXVOXFURV

3DUDSURPRYHURDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVR3ODQRHVWDEHOHFHTXHRUHTXLVLWRSDUDDDTXLVLomRGR
GLUHLWRDRH[HUFtFLRGDV$o}HV5HVWULWDV ³Vesting´ pRDWLQJLPHQWRGDPHWDGHSHUIRUPDQFHPtQLPD
SHORV3DUWLFLSDQWHVTXHFRUUHVSRQGHUijPHWDGHPDUJHPGHFRQWULEXLomRPtQLPDGD&RPSDQKLD
TXH YLHU D VHU GHILQLGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD FDGD XP GRV  VHLV  WULPHVWUHV GR
3ODQRLQLFLDQGRVHDSDUWLUGRWHUFHLURWULPHVWUHGH ³0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPD´ 

2 PRGHOR DGRWDGR HVSHUD VHU HILFD] FRPR PHFDQLVPR GH UHWHQomR GH GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV HP
IDFH SULQFLSDOPHQWH GR FRPSDUWLOKDPHQWR GRV LQWHUHVVHV FRPXQV FRP D &RPSDQKLD H GR
DWLQJLPHQWRGD0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPD

G
FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

23ODQRGH$o}HV5HVWULWDVVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXH
HVWDEHOHFH XPD UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV HVWUXWXUDGD SDUD VHU R FRPSRQHQWH GH
UHPXQHUDomRGHORQJRSUD]R

H
FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRGHVHQKRGR3ODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD
&RPSDQKLDDFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RQmRREVWDQWHVHWUDWDUGHXPSURJUDPDGHLQFHQWLYRGH
ORQJRSUD]RWHQGRHPYLVWDTXHRVLQGLFDGRUHVGHSHUIRUPDQFHDYDOLDPRGHVHPSHQKRGHIRUPD
WULPHVWUDO$VUHJUDVGRVesting HVWmRGHVFULWDVQDDOtQHD³K´DEDL[R

I
Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

23ODQRWHUiXPD~QLFDRXWRUJDOLPLWDGDD RLWRPLOK}HVQRYHFHQWDVHQRYHQWDHVHWH
WUH]HQWDVHVHWHQWDHVHWH GH$o}HV5HVWULWDV

J
Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRVHWUDWDGHXPSODQRGHRXWRUJDGHRSo}HV

K
FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

&RQIRUPH H[SRVWR QD DOtQHD ³F´ DFLPD SDUD TXH KDMD R Vesting p SUHFLVR DWLQJLU D 0HWD GH
3HUIRUPDQFH0tQLPD

2 Vesting RFRUUHUi HP DWp  VHLV  SDUFHODV WULPHVWUDLV QDV TXDQWLGDGHV GH$o}HV 5HVWULWDV TXH
YLHUHPDVHUGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRGHVXDRXWRUJD ³3DUFHODV´ HHVWDUi
VXMHLWDDRFXPSULPHQWRGD0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPDQRWULPHVWUHDSOLFiYHOFRQIRUPHLQGLFDGR
QDWDEHODDQH[D

3DUFHOD







7ULPHVWUH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
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$YHULILFDomRGRFXPSULPHQWRGD0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPDGHFDGD3DUFHODGHYHUiRFRUUHUQD
UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH DSUHFLDU DV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV UHODWLYDV DR
WULPHVWUHFRUUHVSRQGHQWHj0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPD ³'DWDGH9HULILFDomR´ 

(PFDVRGHDWLQJLPHQWRGD0HWDGH3HUIRUPDQFH0tQLPDRVestingGD3DUFHODGH$o}HV5HVWULWDV
RFRUUHUiQD'DWDGH9HULILFDomR ³$o}HV5HVWULWDVVested´ 

(PFDVRGHQmRDWLQJLPHQWRGD0HWD0tQLPDGH3HUIRUPDQFHD3DUFHODGDV$o}HV5HVWULWDVUHVWDUi
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

L
FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHR3ODQRHVWDEHOHFHTXHR3DUWLFLSDQWHUHFHEHUiDV$o}HV5HVWULWDVDSyV
R FXPSULPHQWR GR Vesting H QmR Ki SUHYLVmR GH SDJDPHQWR GH SUHoR GH H[HUFtFLR SHODV $o}HV
5HVWULWDV

M
FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2 3DUWLFLSDQWH SRGHUi H[HUFHU DV $o}HV 5HVWULWDV Vested GXUDQWH R SUD]R Pi[LPR GH H[HUFtFLR
GHFDGHQFLDOGH GRLV PHVHVDSDUWLUGDUHVSHFWLYDGDWDGHVesting ³3UD]R0i[LPRGH([HUFtFLR
GDV$o}HV5HVWULWDV´ 

2H[HUFtFLRGDV$o}HV5HVWULWDVVHUiIHLWRPHGLDQWHHQWUHJDGRFRPSHWHQWH7HUPRGH([HUFtFLRGH
$o}HV5HVWULWDVGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRHDVVLQDGRSHOR3DUWLFLSDQWH

2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV SRGHUi HVWDEHOHFHU D TXDOTXHU WHPSR UHVWULo}HV SDUD R
H[HUFtFLRGDV$o}HV5HVWULWDVRXDYHQGDGDV$o}HVUHVXOWDQWHVGDOLTXLGDomRGRVH[HUFtFLRVHP
GDWDVTXHFRLQFLGDPFRPSHUtRGRVGHYHGDomRjQHJRFLDomRFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLD

&DVR R 3UD]R 0i[LPR GH ([HUFtFLR GDV $o}HV 5HVWULWDV FRLQFLGD FRP SHUtRGR GH YHGDomR j
QHJRFLDomRFRPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDR3UD]R0i[LPRGH([HUFtFLRGDV
$o}HV5HVWULWDVSRGHUiVHUVXVSHQVRGXUDQWHRSHUtRGRGHYHGDomRVHQGRUHWRPDGDDFRQWDJHP
GRSUD]RUHVWDQWHSDUDH[HUFtFLRWmRORJRFHVVDGDDYHGDomRjQHJRFLDomR

N
IRUPDGHOLTXLGDomR

([HUFLGDD$omR5HVWULWDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDXWRUL]DUiD'LUHWRULDDUHDOL]DUDOLTXLGDomR
GRH[HUFtFLRGDV$o}HV5HVWULWDVPHGLDQWHDXWLOL]DomRGDV$o}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDRXQD
KLSyWHVHH[FHSFLRQDOSUHYLVWDQR3ODQRPHGLDQWHSDJDPHQWRHPGLQKHLURGHTXDQWLDHTXLYDOHQWHj
TXDQWLGDGHGH$o}HV5HVWULWDVPXOWLSOLFDGDVSHOR9DORUGD$omR5HVWULWD

O
UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

$V$o}HV5HVWULWDVVmRSHVVRDLVHLQWUDQVIHUtYHLVQmRSRGHQGRHPKLSyWHVHDOJXPDVHUFHGLGDV
WUDQVIHULGDVRXHPSHQKDGDVDTXDLVTXHUWHUFHLURVQHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHV
UHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVQDKLSyWHVHGHPRUWHGR3DUWLFLSDQWH

P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR

23ODQRSRGHUiVHUH[WLQWRVXVSHQVRRXDOWHUDGRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD
*HUDO2WpUPLQRGHYLJrQFLDGR3ODQRQmRDIHWDUiDHILFiFLDGDV$o}HV5HVWULWDVDLQGDHPDEHUWR
FRQFHGLGDVFRPEDVHQHOH
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Q
HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

1DVKLSyWHVHVGHGHVOLJDPHQWRGR3DUWLFLSDQWHSRUSHGLGRGHGHPLVVmRGHVOLJDPHQWRVHPRXSRU
MXVWDFDXVDDSRVHQWDGRULDLQYDOLGH]SHUPDQHQWHRXPRUWHRVGLUHLWRVDHOHFRQIHULGRVGHDFRUGR
FRPR3ODQRSRGHUmRVHUH[WLQWRVRXPRGLILFDGRVREVHUYDGRRGLVSRVWRDEDL[R

$TXDOTXHUWHPSRGXUDQWHDYLJrQFLDGR3ODQR

•
HP FDVR GH SHGLGR GH GHPLVVmR R 3DUWLFLSDQWH WHUi R GLUHLWR GH H[HUFHU DV $o}HV
5HVWULWDV Vested QR SUD]R GHFDGHQFLDO GH  WULQWD  GLDV FRQWDGR GD GDWD GR
GHVOLJDPHQWR 7RGDV DV $o}HV 5HVWULWDV DLQGD QmR H[HUFtYHLV ³$o}HV 5HVWULWDV
Unvested´ UHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
DYLVRSUpYLRRXLQGHQL]DomR

•
HPFDVRGHGHVOLJDPHQWRVHPMXVWDFDXVDFDEHUi~QLFDHH[FOXVLYDPHQWHDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GHFLGLU VH WRGDV DV$o}HV 5HVWULWDV TXH WHQKDP VLGRFRQFHGLGDV DR
3DUWLFLSDQWHVHMDPHODV$o}HV5HVWULWDVVestedRX$o}HV5HVWULWDVUnvestedUHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDV

•
HPFDVRGHGHVOLJDPHQWRSRUMXVWDFDXVDWRGDVDV$o}HV5HVWULWDVTXHOKHWHQKDPVLGR
FRQFHGLGDVVHMDPHODV$o}HV5HVWULWDVVestedRX$o}HV5HVWULWDVUnvestedUHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GH SOHQR GLUHLWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR RX
LQGHQL]DomR

•
QR FDVR GH DSRVHQWDGRULD RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH GR 3DUWLFLSDQWH WRGDV DV $o}HV
5HVWULWDVVestedSRGHUmRVHUH[HUFLGDVQRSUD]RGHFDGHQFLDOGH WULQWD GLDVFRQWDGRV
GDGDWDGHDSRVHQWDGRULDRXGDFRQVWDWDomRGHLQYDOLGH]SHUPDQHQWHGR3DUWLFLSDQWHH
WRGDV DV $o}HV 5HVWULWDV Unvested SRGHUmR VHU H[HUFLGDV HP VHXV SUD]RV H UHJUDV
QRUPDLV GH Vesting VXMHLWR j FRQGLomR GH TXH R 3DUWLFLSDQWH QmR DWXH HP HPSUHVD
FRQFRUUHQWH H HYHQWXDLV FRQGLo}HV DGLFLRQDLV HVWDEHOHFLGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH

•
QR FDVR GH PRUWH GR 3DUWLFLSDQWH WRGDV DV $o}HV 5HVWULWDV Unvested WRUQDUVHmR
H[HUFtYHLVDQWHFLSDGDPHQWH$V$o}HV5HVWULWDVVestedRXDV$o}HV5HVWULWDVUnvested
HVWHQGHUVHmRDRVVHXVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVSRUVXFHVVmROHJDORXSRULPSRVLomR
WHVWDPHQWiULDSRGHQGRVHUH[HUFLGDVQRWRGRRXHPSDUWHSHORVKHUGHLURVVXFHVVRUHV
RXF{QMXJHVPHHLURVGR3DUWLFLSDQWHQRSUD]RGHFDGHQFLDOGH GR]H PHVHVFRQWDGR
GDGDWDGRIDOHFLPHQWR

Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Presidente

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD QHQKXP SODQR IRUPDOL]DGR GH LQFHQWLYR EDVHDGR HP Do}HV DWp D
DSURYDomRGR3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVHPGHPDLRGH

1RHQWDQWRFRQIRUPH$FRUGRGH$FLRQLVWDVYLJHQWHQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HQRSULPHLURWULPHVWUHGHIRLHVWDEHOHFLGDXPDUHPXQHUDomRPi[LPDSDUDVHX'LUHWRU
3UHVLGHQWHHTXLYDOHQWHDGDPDUJHPGHFRQWULEXLomRGD&RPSDQKLDDSXUDGDJHUHQFLDOPHQWH
DVHUOLTXLGDGDGDVHJXLQWHIRUPD L HPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO GLQKHLUR  LL PHGLDQWH
VXEVFULomRGHDo}HV

1HVWHFRQWH[WRSDUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDUHPXQHUDomRFDOFXODGDFRP
EDVHQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVWRWDOL]RXXPPRQWDQWHGH5PLOGRVTXDLV L 5PLO
FRUUHVSRQGHQWHVjUHPXQHUDomRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO IRUDPODQoDGRVDFRQWDGHREULJDomR
QR SDVVLYR H LL 5  PLO FRUUHVSRQGHQWH jUHPXQHUDomRD VHU OLTXLGDGD FRP D HQWUHJD GH
Do}HV  IRUDP ODQoDGRV D FRQWD GH UHVHUYD GH FDSLWDO QR SDWULP{QLR OtTXLGR (P  QmR KRXYH
VXEVFULomRGHDo}HVSDUDOLTXLGDomRGDVREULJDo}HVGHUHPXQHUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH
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1R WULPHVWUH ILQGR HP  GH PDUoR GH  D UHPXQHUDomR FDOFXODGD FRP EDVH QR $FRUGR GH
$FLRQLVWDVWRWDOL]RXXPPRQWDQWHGH5PLOGRVTXDLV L 5PLO FRUUHVSRQGHQWHVj
UHPXQHUDomRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO IRUDPODQoDGRVDFRQWDGHREULJDomRQRSDVVLYRH LL 
5  PLO FRUUHVSRQGHQWH j UHPXQHUDomR D VHU OLTXLGDGD FRP D HQWUHJD GH Do}HV  IRUDP
ODQoDGRV D FRQWD GH UHVHUYD GH FDSLWDO QR SDWULP{QLR OtTXLGR (P  WDPEpP QmR KRXYH
VXEVFULomRGHDo}HVSDUDOLTXLGDomRGDVREULJDo}HVGHUHPXQHUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

(PGHMXQKRGHR$FRUGRGH$FLRQLVWDVFHOHEUDGRDQWHULRUPHQWHIRLUHUUDWLILFDGRHDSURYDGR
HP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDSDUDHVFODUHFHUTXHDUHPXQHUDomRGR'LUHWRU
3UHVLGHQWH D VHU OLTXLGDGD HP Do}HV VHUi UHDOL]DGD PHGLDQWH D HQWUHJD GH XPD TXDQWLGDGH GH
Do}HVDYDOLDGDVDYDORUGHPHUFDGRQDGDWDGDHIHWLYDHQWUHJD$&RPSDQKLDXVDUiDVVXDVDo}HV
HPWHVRXUDULDSDUDOLTXLGDUHVWDREULJDomRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWH

3RUWDQWRDTXDQWLGDGHGHDo}HVDTXDOR'LUHWRU3UHVLGHQWHUHFHEHUiHPWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHP
WHVRXUDULDVHUiGHILQLGDPHGLDQWHDGLYLVmRGRPRQWDQWHGH5PLOSHORSUHoRSRUDomRDVHU
IL[DGRQR,32 RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV FXMDOLTXLGDomRGHYHUiVHUIHLWDQRSUD]RGH WULQWD 
GLDV FRQWDGR GD GDWD GH GHWHUPLQDomR GR Q~PHUR GH Do}HV D VHUHP WUDQVIHULGDV DR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH UHIOHWLQGR DVVLP R YDORU MXVWR GDV Do}HV D VHUHP WUDQVIHULGDV (P FDVR GH QmR
RFRUUrQFLDGR,32D&RPSDQKLDGHILQLUiRPRGHORGHSUHFLILFDomRGHDo}HVDSURSULDGRSDUDUHIOHWLU
RMXVWRYDORUGDDomRHGHWHUPLQDUDTXDQWLGDGHGHDo}HVDVHUHPWUDQVIHULGDVDR'LUHWRU3UHVLGHQWH

$VDo}HVDVHUHPWUDQVIHULGDVQmRHVWmRVXMHLWDVDFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGHDo}HVUHVWULo}HVj
WUDQVIHUrQFLD GDV Do}HV FULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR
DOWHUDomRRXH[WLQomRGRSODQRHIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXV
GLUHLWRVHRXWUDVUHJUDVXVXDLVHPSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HV

3DUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHRDVVXQWRYHU³5HVHUYDGHFDSLWDO±UHPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HV´QDQRWDH[SOLFDWLYDjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV$XGLWDGDVGHGH
GH]HPEUR GH  H QD QRWD H[SOLFDWLYD  jV ,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV ,QWHUPHGLiULDV
&RQVROLGDGDVGHGHPDUoRGH

Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Financeiro
$OpPGRDFRUGRGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHQRH[HUFtFLRHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHHQRSULPHLURWULPHVWUHGHR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD
UHFHEHXGD&RPSDQKLDDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHQHJRFLDomRUHDOL]DGDHQWUHD
&RPSDQKLDHUHIHULGRGLUHWRU(PGH]HPEURGHIRUDPUHFHELGDVDo}HVRUGLQiULDVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD MiFRQVLGHUDQGRRGHVGREUDPHQWRDSURYDGRHPGHPDLRGH TXH
IRUDPUHFRQKHFLGDVFRQWDELOPHQWHQDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV$XGLWDGDVGH
GHGH]HPEURGHSHORYDORUMXVWRGH5-iHPPDUoRGHIRUDPUHFHELGDV
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD MiFRQVLGHUDQGRRGHVGREUDPHQWRDSURYDGR
HP  GH PDLR GH   TXH IRUDP UHFRQKHFLGDV FRQWDELOPHQWH QDV ,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV
,QWHUPHGLiULDV&RQVROLGDGDVGHGHPDUoRGHSHORYDORUMXVWRGH5

1D SUHVHQWH GDWD QmR H[LVWH TXDOTXHU QHJRFLDomR RX DFRUGR TXH SUHYHMD D HQWUHJD GH Do}HV
DGLFLRQDLVDR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD

3DUDLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVVREUHRDVVXQWRYHU³5HVHUYDGHFDSLWDO±UHPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HV´QDQRWDH[SOLFDWLYDjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV$XGLWDGDVGHGH
GH]HPEUR GH  H QD QRWD H[SOLFDWLYD  jV ,QIRUPDo}HV )LQDQFHLUDV ,QWHUPHGLiULDV
&RQVROLGDGDVGHGHPDUoRGH
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5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
Plano Especial de Ações Restritas

23ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVIRLDSURYDGRQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
HPGHPDLRGHHQmRKRXYHRXWRUJDGHTXDOTXHU$omR5HVWULWDDPHPEURVGH
QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX 'LUHWRULD (VWDWXWiULD $ LQIRUPDo}HV DEDL[R
UHIHUHPVH j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV UHVWULWDV SUHYLVWD SDUD R H[HUFtFLR
FRUUHQWH

Remuneração baseada em ações restritas prevista para o exercício social corrente
(31/12/2021)


1
WRWDO
PHPEURV

GH

1 GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD









2XWRUJD
GH
Do}HVUHVWULWDV



'DWDGHRXWRUJD

1$

$RXWRUJDGHYHUiRFRUUHUORJRDSyVR,32GD&RPSDQKLD

4XDQWLGDGH
GH
Do}HV UHVWULWDV D
VHUHPRXWRUJDGDV

1$


TXDQWLGDGHPi[LPDSUHYLVWD 

3DUFHOD







7ULPHVWUH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH
WULPHVWUHGH

3UD]RSDUDTXHDV
Do}HV UHVWULWDV VH
WRUQHPH[HUFtYHLV

1$

3UD]R
Pi[LPR
SDUDH[HUFtFLRGDV
Do}HVUHVWULWDV

1$

 GRLV PHVHV
DSDUWLUGDUHVSHFWLYDGDWDGH Vesting)

3UD]RGHUHVWULomR
j
WUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HVUHVWULWDV

1$

1mRKiUHVWULomRDSyVRVesting

9DORU MXVWR GDV
Do}HV UHVWULWDV
QD
GDWD
GD
RXWRUJD

1$

1mRKRXYHRXWRUJD

3UHoR
PpGLR
SRQGHUDGR
GH
H[HUFtFLR
D  'DV Do}HV
UHVWULWDVHPDEHUWR
QR
LQtFLR
GR
H[HUFtFLRVRFLDO



1$

1$
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E  'DV Do}HV
SHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

F  'DV Do}HV
H[HUFLGDV GXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

G  'DV Do}HV
H[SLUDGDV GXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'LOXLomR
SRWHQFLDO
QR
FDVRGRH[HUFtFLR
GH WRGDV DV
Do}HV
RXWRUJDGDV

1$

1mRKiGLOXLomRWHQGRHPYLVWDTXHDOLTXLGDomRVHUiIHLWDVHP
HPLVVmRGHQRYDVDo}HV


Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Presidente

$VLQIRUPDo}HVGDVWDEHODVDEDL[RUHIHUHPVHDR$FRUGRGH5HPXQHUDomRGR'LUHWRU
3UHVLGHQWHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Remuneração baseada em ações do Diretor-Presidente prevista para o exercício
social corrente (31/12/2021)


1WRWDOGHPHPEURV
1
GH
UHPXQHUDGRV

PHPEURV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD









2XWRUJDGHDo}HV



'DWDGHRXWRUJD


GDWDGHGHWHUPLQDomRGRFUpGLWR 

1$

4XDQWLGDGH GH Do}HV D
VHUHPRXWRUJDGDV

1$

$TXDQWLGDGHGHDo}HVVHUiGHWHUPLQDGD
FRPEDVHQDGLYLVmRGRFUpGLWRGH5
SHORSUHoRSRUDomRIL[DGR
QR,32

3UD]R SDUD TXH DV Do}HV VH
WRUQHPH[HUFtYHLV

1$

$OLTXLGDomRGHYHUiVHUIHLWDQRSUD]RGH
GLDVFRQWDGRGDGHWHUPLQDomRGR
Q~PHURGHDo}HVDVHUHPWUDQVIHULGDVDR
'LUHWRU3UHVLGHQWH

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLR
GDVDo}HV

1$

1$

3UD]R GH UHVWULomR
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

1$

1$

j

9DORU MXVWR GDV Do}HV QD
GDWDGDRXWRUJD
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR
D  'DV Do}HV HP DEHUWR QR
LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO


1$

1$
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E  'DV Do}HV SHUGLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

F  'DV Do}HV H[HUFLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

G  'DV Do}HV H[SLUDGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR
GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV
Do}HVRXWRUJDGDV

1$

1mRKiGLOXLomRWHQGRHPYLVWDTXHD
OLTXLGDomRVHUiIHLWDVHPHPLVVmRGH
QRYDVDo}HV


Remuneração baseada em ações do Diretor-Presidente no exercício social
encerrado em 31/12/2020
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1
GH
UHPXQHUDGRV







PHPEURV

2XWRUJDGHDo}HV


1$


GDWDGHGHWHUPLQDomRGRFUpGLWR 

1$

$ TXDQWLGDGH GH Do}HV VHUi GHWHUPLQDGD
FRP EDVH QD GLYLVmR GR FUpGLWR GH 5
SHORSUHoRSRUDomRIL[DGRQR
,32

3UD]R SDUD TXH DV Do}HV VH
WRUQHPH[HUFtYHLV

1$

$ OLTXLGDomR GHYHUi VHU IHLWD QR SUD]R GH
 GLDV FRQWDGR GD GHWHUPLQDomR GR
Q~PHURGHDo}HVDVHUHPWUDQVIHULGDVDR
'LUHWRU3UHVLGHQWH

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLR
GDVDo}HV

1$

1$

3UD]R GH UHVWULomR
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

1$

1$

'DWDGHRXWRUJD

4XDQWLGDGH
RXWRUJDGDV

GH

Do}HV

j

9DORU MXVWR GDV Do}HV QD
GDWDGDRXWRUJD
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR



D  'DV Do}HV HP DEHUWR QR
LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

E  'DV Do}HV SHUGLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

F  'DV Do}HV H[HUFLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

G  'DV Do}HV H[SLUDGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR
GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV
Do}HVRXWRUJDGDV

1$

1mRKDYHUiGLOXLomRWHQGRHPYLVWDTXHD
OLTXLGDomRVHUiIHLWDVHPHPLVVmRGH
QRYDVDo}HV
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Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Financeiro
$V LQIRUPDo}HV GDV WDEHODV DEDL[RUHIHUHPVH DR $FRUGR GH 5HPXQHUDomR %DVHDGD
HP$o}HVGR'LUHWRU)LQDQFHLURGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

Remuneração baseada em ações do Diretor-Financeiro prevista para o exercício
social corrente (31/12/2021)
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1
GH
UHPXQHUDGRV







PHPEURV

2XWRUJDGHDo}HV



'DWDGHRXWRUJD

1$



1$


FRQVLGHUDQGRRGHVGREUDPHQWRDSURYDGR
HPGHPDLRGH 

3UD]R SDUD TXH DV Do}HV VH
WRUQHPH[HUFtYHLV

1$

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLR
GDVDo}HV

1$

1$

3UD]R GH UHVWULomR
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

1$

5
YDORUMXVWRSRUDomR 

4XDQWLGDGH
RXWRUJDGDV

GH

Do}HV

j

9DORU MXVWR GDV Do}HV QD
GDWDGDRXWRUJD
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR



D  'DV Do}HV HP DEHUWR QR
LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

E  'DV Do}HV SHUGLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

F  'DV Do}HV H[HUFLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

G  'DV Do}HV H[SLUDGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR
GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV
Do}HVRXWRUJDGDV

1$

1mRKRXYHGLOXLomRWHQGRHPYLVWDTXHD
OLTXLGDomRIRLUHDOL]DGDFRPDo}HVHP
WHVRXUDULDVHPHPLVVmRGHQRYDVDo}HV
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Remuneração baseada em ações do Diretor-Financeiro no exercício social
encerrado em 31/12/2020

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1
GH
UHPXQHUDGRV







PHPEURV

2XWRUJDGHDo}HV



'DWDGHRXWRUJD

1$



1$


FRQVLGHUDQGRRGHVGREUDPHQWRDSURYDGR
HPGHPDLRGH 

3UD]R SDUD TXH DV Do}HV VH
WRUQHPH[HUFtYHLV

1$

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLR
GDVDo}HV

1$

1$

3UD]R GH UHVWULomR
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

1$


YDORUMXVWRSRUDomR 

4XDQWLGDGH
RXWRUJDGDV

GH

Do}HV

j

9DORU MXVWR GDV Do}HV QD
GDWDGDRXWRUJD
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR



D  'DV Do}HV HP DEHUWR QR
LQtFLRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

E  'DV Do}HV SHUGLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

F  'DV Do}HV H[HUFLGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

G  'DV Do}HV H[SLUDGDV
GXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR
GR H[HUFtFLR GH WRGDV DV
Do}HVRXWRUJDGDV

1$

1mRKRXYHGLOXLomRWHQGRHPYLVWDTXHD
OLTXLGDomRIRLUHDOL]DGDFRPDo}HVHP
WHVRXUDULDVHPHPLVVmRGHQRYDVDo}HV


Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018

1mR KRXYH R UHFRQKHFLPHQWR GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV DRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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13.6 - Opções em Aberto

2So}HVHPDEHUWR

Justificativa para o não preenchimento:
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKDYLDRSo}HVHP
DEHUWR

$LQGDLQIRUPDPRVTXHR3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVDSURYDGRSHOD&RPSDQKLDHPGH
PDLRGHR$FRUGRGH5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHR$FRUGRGH
5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HVGR'LUHWRU)LQDQFHLURQmRHQYROYHPDRXWRUJDGHRSo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHV

Justificativa para o não preenchimento:

1mRDSOLFiYHOFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

Exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018

1mRKRXYHH[HUFtFLRGHRSo}HVQHPHQWUHJDGHDo}HVUHVWULWDVDWtWXORGHUHPXQHUDomREDVHDGDHP
Do}HVDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

Plano Especial de Ações Restritas

1RkPELWRGR3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDVDSURYDGRSHOD&RPSDQKLDHPGHPDLRGH
DLQGDQmRKRXYHRXWRUJDGHDo}HVUHVWULWDV

Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Presidente

1R kPELWR GD UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR 'LUHWRU3UHVLGHQWH D HQWUHJD GH Do}HV HP
WHVRXUDULDGHYHUiRFRUUHUDSyVR,32GD&RPSDQKLD

Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor Financeiro

$V Do}HV HQWUHJXHV DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR QR SUHVHQWH H[HUFtFLR VRFLDO H QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRLWHPDFLPD&DEHGHVWDFDU
TXH WDLV Do}HV QmRVH WUDWDP GH Do}HV UHVWULWDV WDPSRXFR GH Do}HV GHFRUUHQWHV GR H[HUFtFLRGH
RSo}HV
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3UHFLILFDomRGDVDo}HVRSo}HV
Plano Especial de Ações Restritas
1HQKXPDDomRIRLRXWRUJDGDQRkPELWRGR3ODQR(VSHFLDOGH$o}HV5HVWULWDV
Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor-Presidente
2VWHUPRVHFRQGLo}HVGR$FRUGRGH5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHQmR
SHUPLWHPDXWLOL]DomRGHXPPRGHORGHSUHFLILFDomRGRYDORUMXVWRGDVDo}HVDVHUHPHQWUHJXHVFRP
EDVHQRYDORUGHPHUFDGRDSyVR,32GD&RPSDQKLD
Acordo de Remuneração Baseada em Ações do Diretor Financeiro
$VLQIRUPDo}HVGHVFULWDVDEDL[RUHIHUHPVHDVDo}HVHQWUHJXHVDR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLD
GHDFRUGRFRPR$FRUGRGH5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HVGR'LUHWRU)LQDQFHLURTXHVHHQFRQWUD
GHVFULWRQRLWHPDFLPD
D

PRGHORGHSUHFLILFDomR

2YDORUMXVWRGDVDo}HVHQWUHJXHVQRkPELWRGR$FRUGRGH5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HVGR
'LUHWRU )LQDQFHLUR IRL DSXUDGR FRP EDVH HP ODXGR GH DYDOLDomR HODERUDGR SRU FRQVXOWRU H[WHUQR
FRQWUDWDGRSHOD&RPSDQKLD3DUDILQVGDHODERUDomRGRVODXGRVIRLXWLOL]DGRRPpWRGRGHIOX[RGH
FDL[DGHVFRQWDGR
0HWRGRORJLD 2 PpWRGR GH IOX[R GH FDL[D GHVFRQWDGR IRL HVFROKLGR FRPR R PDLV DSURSULDGR SDUD
UHIOHWLURYDORUGDHPSUHVD7DOPHWRGRORJLDHVWLPDRYDORUGDHPSUHVDSRUPHLRGRFiOFXORGRYDORU
SUHVHQWHGRVIOX[RVGHFDL[DSURMHWDGRVGDTXHOHQHJyFLR(VVHVIOX[RVLQFOXHPGHVGHLQJUHVVRVH
GHVHPEROVRV LQFOXLQGR FDSH[ GH H[SDQVmR H PDQXWHQomR  (VWDV SURMHo}HV OHYDP HP
FRQVLGHUDomRRSODQRGHQHJyFLRVGD(PSUHVDFRPDVSHUVSHFWLYDVGRVHWRUGHDWXDomRHDVSHFWRV
PDFURHFRQ{PLFRV
)RLHVFROKLGDDDERUGDJHPGR)OX[RGH&DL[D/LYUH3DUDD)LUPD ³)&/)´ QRTXDOVmROHYDQWDGRV
RV IOX[RV GH FDL[D RSHUDFLRQDLV H GH LQYHVWLPHQWR GD HPSUHVD H[FOXLQGRVH RV IOX[RV GH FDL[D
ILQDQFHLURV2)&/)pGHVFRQWDGRSRUXPDWD[DHTXLYDOHQWHDRFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGHFDSLWDO
GDHPSUHVD weighted average cost of capital±³:$&&´ UHVXOWDQGRQRYDORURSHUDFLRQDOWRWDOGD
HPSUHVD ³(QWHUSULVH9DOXH´RX³(9´ 'R(9VmRHQWmRGHGX]LGRVDGLFLRQDGRVRVPRQWDQWHVGH
GtYLGDFDL[DHDMXVWDGRVRVVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVQmRRSHUDFLRQDLVUHVXOWDQGRQRYDORUGH
GDVDo}HVGDHPSUHVD ³(TXLW\9DOXH´ 
1mRIRLFRQVLGHUDGRQRPRGHORRLQJUHVVRGHUHFXUVRVSRUFRQWDGD2IHUWD3~EOLFDSRLVQDGDWDGD
UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQmRKDYLDDLQWHQomRGHVWDRSHUDomR
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E
GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGRH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGDSUD]RGH
YLGDGDRSomRWD[DPpGLDGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVSRUDomRHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
1RPRGHORGHSUHFLILFDomRGDVRSo}HVHQWUHJXHVDR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDHPQRYHPEUR
GHHHPPDUoRGHIRUDPFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVGDGRVHSUHPLVVDV
Premissas em novembro de 2020:
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

Premissas em março de 2021:

F
PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1mRDSOLFiYHO
G

IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

1mRDSOLFiYHO
H
VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1HQKXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDVDo}HVIRLXWLOL]DGDQDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRDOpPGDTXHODV
GHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWDVHomR
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

3DUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRUyUJmR

ÏUJmR
$o}HV 

1~PHUR

&RQVHOKR GH


$GPLQLVWUDomR


'LUHWRULD
&RQVHOKR


)LVFDO



2So}HV
1~PHUR















$VDo}HVGHWLWXODULGDGHGHPHPEURVTXHLQWHJUDPD'LUHWRULDHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWmR
VHQGRFRQVLGHUDGDVFRPRGHWLWXODULGDGHGHPHPEURVGR&RQVHOKRGR$GPLQLVWUDomRDSHQDV
6mRFRQVLGHUDGDVDVSDUWLFLSDo}HVGLUHWDVHLQGLUHWDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHURLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
13.10 - Informações sobre planos de previdência conferidos aos membros do
conselho de administração e aos diretores estatutários
Não aplicável, tendo em vista que não há planos de previdência em vigor conferidos aos
membros do Conselho de Administração e aos diretores estatutários.
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1,00
563.303,00
563.303,00
563.303,00

2,00

12.750.083,00

9.197.425,00

10.973.754,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

3,00

31/12/2019

3,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

1,00

3,00

536.120,00

536.120,00

536.120,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

Conselho de Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
13.12 - Mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em
caso de destituição do cargo ou de aposentadoria
Não há mecanismos pré-acordados atualmente para indenização de administradores em
caso de aposentadoria ou destituição de cargos. Nos termos da Política de Remuneração
da Companhia, após a cessação do mandato dos diretores, o Conselho de Administração
poderá, a seu critério, conceder benefícios específicos motivados pela cessação do cargo
específicos a esses diretores.
Ademais, a Companhia pretende contratar Seguro de Responsabilidade Civil de
Conselheiros e Diretores (D&O). Para maiores informações sobre os seus termos, ver o
item 12.11 deste Formulário de Referência.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

3HUFHQWXDOGH3DUWHV5HODFLRQDGDV


1$


Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

3HUFHQWXDOGH3DUWHV5HODFLRQDGDV


1$


Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO

3HUFHQWXDOGH3DUWHV5HODFLRQDGDV


1$


2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHVmRPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDVmR
UHPXQHUDGRVH[FOXVLYDPHQWHQDTXDOLGDGHGH'LUHWRUHV
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
13.14 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal, agrupados
por órgão, recebida por qualquer razão que não a função que ocupam
Justificativa para o não preenchimento:
Nos últimos três exercícios sociais, não houve quaisquer valores pagos a título de
remuneração para membros do Conselho de Administração e da Diretoria estatutária da
Companhia por outra razão que não a função que ocupam nesses órgãos. Além disso, o
Conselho Fiscal não foi instalado.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15 - Remuneração de administradores e membros do conselho fiscal reconhecida
no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle
comum e de controladas do emissor
Justificativa para o não preenchimento:
Nos últimos três exercícios sociais, os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria estatutária da Companhia não receberam qualquer remuneração que tenha sido
reconhecida nos resultados dos acionistas controladores, diretos ou indiretos, de
sociedades sob controle comum e de controladas. Além disso, o Conselho Fiscal não foi
instalado.

PÁGINA: 307 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

&RQIRUPHGHVFULWRHP³Reserva de capital, estatutária e ações em tesouraria - Ações em tesouraria
- Recompra / transferência de ações entre sócios´ QD QRWD H[SOLFDWLYD  jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHHQDQRWDH[SOLFDWLYDjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDV
DRSHUtRGRGHWUrVPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGHD&RPSDQKLDUHFRPSURXGHVHXV
DFLRQLVWDV SURSRUFLRQDOPHQWH R HTXLYDOHQWH D  GH VXDV Do}HV RUGLQiULDV WRWDOL]DQGR D
TXDQWLGDGHGHDo}HVDRFXVWRWRWDOGH5PLOFXMRYDORUSRUDomRIRLGH5

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  H QR SULPHLUR WULPHVWUH GH  D
&RPSDQKLD HIHWXRX D WUDQVIHUrQFLD QmR RQHURVD GH  Do}HV RUGLQiULDV UHFRPSUDGDV QR
PRQWDQWHGH5PLOSDUD L GRLVDFLRQLVWDVTXHDWXDPFRPRGLUHWRUHVQD&RPSDQKLDHTXH
WDPEpP YHQGHUDP VXDV Do}HV j &RPSDQKLD QR SURFHVVR GH UHFRPSUD GH Do}HV PDQWLGDV HP
WHVRXUDULDH LL SDUDR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDQmRDFLRQLVWDjpSRFD$VTXDQWLGDGHVHR
SUHoRDFLPDQmRFRQVLGHUDPRGHVGREUDPHQWRGHDo}HVGH XPD SDUD WUrV Do}HVHPGH
PDLRGH

$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHDRSHUDomRGHUHFRPSUDGHDo}HVSHOD&RPSDQKLDWUDQVIHUrQFLDGH
Do}HV IRL UHDOL]DGD FRP D LQWHUPHGLDomR GD &RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH IDFLOLWDU D
RSHUDFLRQDOL]DomRGDVWUDQVIHUrQFLDVWHQGRHPYLVWDTXHDUHFRPSUDRFRUUHXHPXPD~QLFDRFDVLmR
HDVWUDQVIHUrQFLDVDRVDFLRQLVWDVHDR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDVHGHUDPHPWUrVRFDVL}HV

$V WUDQVIHUrQFLDV DRV VyFLRV IRUDP UHDOL]DGDV FRP R REMHWLYR GH HTXDOL]DU DV SDUWLFLSDo}HV
DFLRQiULDV GRV VyFLRV GD &RPSDQKLD j pSRFD H IRUDP UHDOL]DGDV SHOR PHVPR YDORU SDJR SHOD
&RPSDQKLD DRV SUySULRV VyFLRV QD UHFRPSUD GH Do}HV DR SUHoR GH 5 SRU DomR 7DLV
WUDQVDo}HVQmRFRQVWLWXtUDPUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVRXRSo}HVHQmRHVWmRGHVFULWDVQRV
GHPDLVLWHQVGHVWD6HomR

$V WUDQVIHUrQFLDV GH Do}HV DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR GD FRPSDQKLD 6U (GHU *UDQGH FRQVWLWXtUDP
UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVHHVWmRGHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWD6HomR

$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDVTXDQWLGDGHVHPRQWDQWHVUHFRPSUDGRVHWUDQVIHULGRVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH
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13.16 - Outras Informações Relevantes

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020:
ZĞĐŽŵƉƌĂͬƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐſĐŝŽƐͲYƵĂŶƚŝĚĂĚĞĚĞĕƁĞƐ
Controladora

Alexandre

Dragon Gem

Edward

Andre

Eder

Ostrowiecki

LLC

Feder

Poroger

Grande

-

-

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas

-

-

(3.293)

(2.382)

(523)

(284)

Total

-

-

-

(6.482)

Transferências não onerosa

540

-

-

421

-

961

Remuneração com entrega de ações

-

-

-

-

488

488

(2.753)

(2.382)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

(523)

137

488

(5.033)

ZĞĐŽŵƉƌĂͬƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĞŶƚƌĞƐſĐŝŽƐͲDŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐ
Controladora

Alexandre

Dragon Gem

Edward

Andre

Eder

Ostrowiecki

LLC

Feder

Poroger

Grande

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas
Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações
Saldo em 31 de dezembro de 2020

-

-

-

(11.539)

(8.345)

(1.831)

(996)

Total

-

-

-

(22.711)
3.369

1.893

-

-

1.476

-

-

-

-

-

8.634

8.634

(9.646)

(8.345)

(1.831)

8.634

(10.708)

480




Período de três meses encerrado em 31 de março de 2021:

Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas
Transferências não onerosa

-

-

(3.293)

(2.382)

540

Remuneração com entrega de ações
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações
Saldo em 31 de março de 2021

-

-

-

(2.753)

(2.382)

(523)

-

-

(284)

-

-

(6.482)

421

-

(523)

-

488

137

488

(5.033)

-

1.958

1.111

-

-

847

-

-

-

-

(1.642)

(2.382)

(523)

961

984

488

76
564

76
(2.999)

Movimentação das ações em tesourariaͲ;ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞZĞĂŝƐͿ
Controladora
Saldo em 01 de Janeiro de 2020

Ações adiquiridas
Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Transferências não onerosa
Remuneração com entrega de ações
Saldo em 31 de março de 2021

Alexandre

Dragon Gem

Edward

Andre

Eder

Ostrowiecki

LLC

Feder

Poroger

Grande

-

-

-

(11.539)

(8.345)

(1.831)

(996)

Total

-

-

-

(22.711)

1.893

-

-

1.476

-

3.369

-

-

-

-

8.634

8.634

(9.646)

(8.345)

(1.831)

480

3.891

8.634

(10.708)

2.968

-

6.859

1.403

-

-

-

-

(5.755)

(8.345)

(1.831)

3.448

10.037

1.403
(2.446)



3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R GHVFULWR QD SUHVHQWH VHomR IDYRU YHULILFDU ³Reserva de capital,
estatutária e ações em tesouraria - Ações em tesouraria - Recompra / transferência de ações entre
sócios´ QD QRWD H[SOLFDWLYD  jV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHQDQRWDH[SOLFDWLYD
jVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHPDUoRGH

-85B63Y
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULo}HVGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D

Q~PHURGHHPSUHJDGRV

Período de três meses findo em 31 de março de 2021
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDGLVWULEXLomRHPGHPDUoRGHGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
SRU(VWDGRHSRUFDUJR
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR

1~PHURGH
)XQFLRQiULRV


'LUHWRULDH[HFXWLYR



(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



Compliance *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV



$XGLWRULD,QWHUQD



63



$GPLQLVWUDWLYR

0*



(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH





7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



'LUHWRULDH[HFXWLYR



(VSHFLDOLVWD



2SHUDFLRQDO





6XSHUYLVRU

*HUHQWH
%UDVLO



'LUHWRULDH[HFXWLYR

2SHUDFLRQDO

$0

7RWDOSRU/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD






6XSHUYLVRU



7pFQLFR



Compliance *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV



$XGLWRULD,QWHUQD





7DLVIXQo}HVIRUDPLPSOHPHQWDGDVHPPDLRGH
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D GLVWULEXLomR HP  GH GH]HPEUR GH  GRV HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDSRU(VWDGRHSRUFDUJR
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR

63

0*



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



'LUHWRULDH[HFXWLYR



(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH



%UDVLO



7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



*HUHQWH




6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



'LUHWRULDH[HFXWLYR



(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO







6XSHUYLVRU

2SHUDFLRQDO

7RWDOSRU
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD



'LUHWRULDH[HFXWLYR

2SHUDFLRQDO

$0

1~PHURGH
)XQFLRQiULRV







6XSHUYLVRU



7pFQLFR
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D GLVWULEXLomR HP  GH GH]HPEUR GH  GRV HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDSRU(VWDGRHSRUFDUJR
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR

63



(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$XGLWRULD,QWHUQD

$0

%UDVLO





(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH





7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR





(VSHFLDOLVWD



2SHUDFLRQDO





'LUHWRULDH[HFXWLYR

*HUHQWH





6XSHUYLVRU

$GPLQLVWUDWLYR





'LUHWRULDH[HFXWLYR

2SHUDFLRQDO

7RWDOSRU/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD



'LUHWRULDH[HFXWLYR

$GPLQLVWUDWLYR

0*

1~PHURGH
)XQFLRQiULRV




6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$XGLWRULD,QWHUQD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D GLVWULEXLomR HP  GH GH]HPEUR GH  GRV HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLDSRU(VWDGRHSRUFDUJR
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR

63



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$XGLWRULD,QWHUQD



$0



*HUHQWH





7pFQLFR



$GPLQLVWUDWLYR



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



'LUHWRULDH[HFXWLYR

%UDVLO



6XSHUYLVRU

$GPLQLVWUDWLYR








(VSHFLDOLVWD



*HUHQWH



2SHUDFLRQDO





(VSHFLDOLVWD

2SHUDFLRQDO

7RWDOSRU/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD



'LUHWRULDH[HFXWLYR

$GPLQLVWUDWLYR

0*

1~PHURGH
)XQFLRQiULRV



6XSHUYLVRU



7pFQLFR



$XGLWRULD,QWHUQD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

E

Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV

Período de três meses findo em 31 de março de 2021
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVHPGHPDUoRGHSRU(VWDGRHSRU
FDUJR

$WLYLGDGH

1~PHURGH
7HUFHLUL]DGRV

7RWDOSRU
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

63

2SHUDFLRQDO





0*

2SHUDFLRQDO





$0

2SHUDFLRQDO





%UDVLO

2SHUDFLRQDO





/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVHPGHGH]HPEURGHSRU(VWDGRHSRU
FDUJR

$WLYLGDGH

1~PHURGH
7HUFHLUL]DGRV

7RWDOSRU
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

63

2SHUDFLRQDO





0*

2SHUDFLRQDO





$0

2SHUDFLRQDO





%UDVLO

2SHUDFLRQDO





/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVHPGHGH]HPEURGHSRU(VWDGRHSRU
FDUJR

$WLYLGDGH

1~PHURGH
7HUFHLUL]DGRV

7RWDOSRU
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

63

2SHUDFLRQDO





0*

2SHUDFLRQDO





$0

2SHUDFLRQDO





%UDVLO

2SHUDFLRQDO





/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRQ~PHURGHWHUFHLUL]DGRVHPGHGH]HPEURGHSRU(VWDGRHSRU
FDUJR

$WLYLGDGH

1~PHURGH
7HUFHLUL]DGRV

7RWDOSRU
/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

63

2SHUDFLRQDO





0*

2SHUDFLRQDO





$0

2SHUDFLRQDO





%UDVLO

2SHUDFLRQDO





/RFDOL]DomR
*HRJUiILFD

F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH


















PÁGINA: 315 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV

D
SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDRIHUHFHUHPXQHUDomRFRPSHWLWLYDFRPRPHUFDGRSDUDDWUDLUHUHWHUWDOHQWRVDMXGDQGR
DDDOFDQoDUVHXVREMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R&RQVLGHUDQGRRPRGHORGHVHXVQHJyFLRV
UHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHH[SHULHQWHVpHVVHQFLDOSDUDRVHXFUHVFLPHQWRGHPRGRTXHD
HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGHYHLQFOXLUPHFDQLVPRVTXHLQFHQWLYHPRVFRODERUDGRUHVDSHUPDQHFHU
SRUORQJRSUD]RHTXLOLEUDQGRVHXGHVHQYROYLPHQWRHFUHVFLPHQWRFRPRVVHXVUHVXOWDGRVHRYDORU
DJUHJDGRSDUDRVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDFRQFHGHDLQGDDMXVWHVSRUPpULWRHSURPRomRGHPRGRDUHFRQKHFHUHUHFRPSHQVDU
RGHVHPSHQKRGHFDGDFRODERUDGRUFRPEDVHQDVDYDOLDo}HVGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDLVSHULyGLFDV

E
SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLV
FRQIRUPHRFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VFRODERUDGRUHVVmRHOHJtYHLV
DEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO

•
3ODQR GH VD~GH WRGRV RV FRODERUDGRUHV SRVVXHP SODQR GH VD~GH VXEVLGLDGR SHOD
&RPSDQKLD

•
3ODQR2GRQWROyJLFRWRGRVRVFRODERUDGRUHVSRVVXHPSODQRRGRQWROyJLFRVXEVLGLDGRSHOD
&RPSDQKLD

•
9$95WRGRVRVFRODERUDGRUHVUHFHEHPYDOHUHIHLomRHYDOHDOLPHQWDomRGHDFRUGRFRP
DFRQYHQomRFROHWLYD

•
9DOH 7UDQVSRUWH FRQIRUPH D QHFHVVLGDGH GH FDGD FRODERUDGRU GH DFRUGR FRP D
OHJLVODomRYLJHQWH

•
6HJXURGHYLGDIRUQHFLGRFRQIRUPHSUHYLVWRQDFRQYHQomRFROHWLYDGDFDWHJRULD

F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR LLL 
SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV FRPSURPHWLGDV SHOR
SODQR

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHRXWRUJDGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
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FROHWLYDV FRQGX]LGDV GH IRUPD UHVSRQViYHO HP FXPSULPHQWR WRWDO jV FOiXVXODV GHILQLGDV HP
DFRUGRV FROHWLYRV H PDQWHQGR XP UHODFLRQDPHQWR DPLJiYHO H UHVSHLWRVR FRP RV PHPEURV GRV
FRPLWrVH[HFXWLYRVGRVVLQGLFDWRV
1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHSDUDOLVDo}HVRXJUHYHV
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Não

35.138.295/0001-41

Dragon Gem LLC

Não

292.713.568-10

Alexandre Ostrowiecki

Não

875.198.958-15

Edward James Feder

Não

255.597.828-31

Eder da Silva Grande

Não

272.058.978-07

André Poroger

Classe ação

231.053.671

324.417.660

50.684.790

1.691.869

31.380.620

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

35,644%

50,047%

7,819%

0,261%

4,841%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Sim

Sim

Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

11/05/2021

231.053.671

324.417.660

50.684.790

1.691.869

31.380.620

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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35,644%

50,047%

7,819%

0,261%

4,841%

Total ações %
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0

TOTAL

648.225.987

8.997.377

100,000%

1,388%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

648.225.987

8.997.377

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

1,388%

0,000%

Total ações %
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0

1.000

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Brasileiro-SP

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1.000

Não

278.171.268-01

Renato Feder

OUTROS

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Dragon Gem LLC

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

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

1.000

1.000

09/10/2019

0

0

35.138.295/0001-41

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

11/05/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

4

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.5 - Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte
(a)

partes

São partes do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia (“Acordo”):
Alexandre Ostrowiecki, Renato Feder, Dragon Gem LLC, Edward James Feder e André
Poroger (em conjunto, “Acionistas”), sendo a Companhia interveniente anuente.
(b)

data de celebração

O Acordo foi celebrado em 11 de maio de 2021.
(c)

prazo de vigência

O Acordo terá validade inicialmente até 12 de maio de 2041, sendo automaticamente
renovado por períodos sucessivos de 10 anos caso não seja denunciado por qualquer
dos Acionistas até 90 dias contados do prazo inicial ou de qualquer período de
prorrogação.
(d)
descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder
de controle
Inicialmente, cabe ressaltar que cada um dos Acionistas representa um “Núcleo
Familiar” ou “Núcleo”, assim entendido como o grupo de pessoas composto pelo
Acionista, seu respectivo cônjuge ou companheiro(a), seus descendentes de primeiro
grau e seus Cessionários Permitidos, representados por cada um de seus respectivos
Acionistas. Dessa forma, os termos “Acionista”, “Acionistas”, “Alexandre”, “Renato”,
“Edward” e “André” devem ser entendidos, respectivamente, como “Núcleo Familiar do
Acionista”, “Núcleos Familiares dos Acionistas”, “Núcleo Familiar Alexandre”, “Núcleo
Familiar Renato”, “Núcleo Familiar Edward” e “Núcleo Familiar André”.
Previamente a cada (i) Assembleia Geral da Companhia e (ii) reunião do Conselho de
Administração da Companhia que deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral
cuja ordem do dia seja a eleição de membros do Conselho de Administração, deverá
ser convocada e realizada reunião, em que somente os representantes dos Núcleos, ou
seus respectivos suplentes, participarão, para discutir, conforme aplicável, (a) cada uma
das matérias da ordem do dia da Assembleia Geral ou (b) as pessoas escolhidas pelos
Acionistas para compor o Conselho de Administração nos termos do Acordo ("Reunião
Prévia"). Os representantes dos Núcleos deverão envidar seus esforços para que haja
um consenso com relação às deliberações a serem tomadas nas Reuniões Prévias.
Na Reunião Prévia, para cada Ação Vinculada presente à Reunião Prévia será atribuído
um voto. Exceto no que se refere à eleição de membros do conselho de administração
da Companhia, cujo procedimento está previsto no Acordo e pelas matérias listadas
abaixo, que estarão sujeitas a quórum qualificado, a aprovação das decisões da
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Reunião Prévia, em primeira convocação, dependerá do voto afirmativo da maioria das
Ações Vinculadas e, sendo que, em segunda convocação, tal maioria poderá ser a
vontade de um único Acionista caso apenas um representante dos Núcleos compareça
à Reunião Prévia.
Não obstante, a aprovação, em Reunião Prévia, das matérias abaixo listadas, exigirá o
voto favorável de Alexandre Ostrowiecki (“Alexandre”) e Renato Feder (“Renato”):
(a)

fusão, incorporação (inclusive de ações) de outras sociedades ou por outras
sociedades, cisão, resgate de ou recompra de ações, redução de capital ou
qualquer outro tipo de restruturação societária da Companhia, nas hipóteses
cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em
vigor;

(b)

emissão de ações, bônus de subscrição, títulos conversíveis em ações ou
quaisquer outros valores mobiliários, salvo dentro do limite do capital
autorizado previsto no Estatuto Social, bem como qualquer alteração nos
direitos e vantagens ou restrições atribuídas aos Acionistas;

(c)

aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de
ações aos administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de
serviço da Companhia ou suas controladas;

(d)

dissolução ou liquidação, bem como autorizar os administradores a confessar
falência ou pedir recuperação judicial da Companhia;

(e)

deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a
formação do capital social; e

(f)

deliberar sobre (i) a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos,
caso o valor da operação corresponda a mais de 50% do valor dos ativos
totais da companhia constantes do último balanço aprovado; e (ii) a
celebração de transações com partes relacionadas nas hipóteses cuja
aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor.

Na hipótese de, em qualquer Reunião Prévia, Renato e Alexandre não chegarem a um
consenso sobre uma matéria listada acima, a matéria será considerada como não
aprovada.
As decisões aprovadas na Reunião Prévia (inclusive, eventualmente, aquelas tomadas
por um único Acionistas, se a Reunião Prévia se realizar em segunda convocação com
a presença de um único Acionista) vincularão o voto de todas as Partes na respectiva
Assembleia Geral, devendo os Acionistas votar em bloco na Assembleia Geral de
acordo com tais decisões, inclusive com as demais ações que sejam eventualmente de
sua titularidade.
JUR_SP - 40485022v14 - 12262002.424477
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Se por qualquer motivo não houver uma Reunião Prévia (e.g., nenhum Acionista
comparecer mesmo em segunda convocação), os Acionistas estarão, então, livres para
votar como bem entenderem na (e apenas na) respectiva Assembleia Geral.
A ausência de qualquer Acionista à Reunião Prévia, desde que regularmente convocada
e instalada, não isentará a obrigação do Acionista de votar, na Assembleia Geral, em
bloco de acordo com as decisões aprovadas na Reunião Prévia, conforme previsto no
Acordo.
O eventual exercício, por qualquer dos Acionistas, do direito de voto nas Assembleias
Gerais da Companhia em desacordo com as decisões aprovadas na Reunião Prévia ou
das demais disposições aplicáveis do Acordo, será nulo e ineficaz e não poderá ser
reconhecido pela Companhia.
Qualquer voto proferido por um Acionista em Assembleia Geral em desacordo com a
instrução de voto definida na respectiva Reunião Prévia ou demais disposições do
Acordo será nulo e sem efeitos, sem prejuízo do direito de outros Acionistas e da
obrigação do presidente da Assembleia Geral de (i) aceitar o voto do Acionista que não
esteja em infração ao Acordo em nome do Acionista em infração, nos termos do artigo
118, parágrafo 9º, da Lei das S.A.; ou (ii) buscar o cumprimento específico da obrigação
infringida e perdas e danos. A Companhia deverá cumprir todas as disposições do
Acordo durante seu prazo de vigência, conforme aplicável. Nos termos do artigo 118,
parágrafo 8º, da Lei das S.A., a Companhia não registrará, consentirá ou ratificará
qualquer voto ou aprovação dos Acionistas, nem praticará ou deixará de praticar
qualquer ato em violação ao disposto no Acordo.
(e)
descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores,
membros de comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições
gerenciais
Os Acionistas deverão sempre envidar seus melhores esforços para eleger o maior
número possível de conselheiros, observados os termos da regulamentação aplicável à
Companhia e o seu Estatuto Social.
Os membros do Conselho de Administração a serem eleitos pelos Acionistas serão
indicados pelos 2 (dois) Acionistas que detiverem o maior número de Ações Vinculadas,
em Reunião Prévia com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis da reunião do
Conselho de Administração da Companhia que convocar Assembleia Geral cuja ordem
do dia seja a eleição de membros do Conselho de Administração. O processo de
indicação dos membros do Conselheiro de Administração que os Acionistas tenham
direito de eleger será realizado de forma alternada e sucessiva, conforme descrito a
seguir: (i) o primeiro membro será indicado pelo Acionista que detiver o maior número
de Ações Vinculadas (“Maior Acionista”); (ii) o segundo membro será indicado pelo
Acionista que detiver o segundo maior número de Ações Vinculadas (“Segundo Maior
JUR_SP - 40485022v14 - 12262002.424477
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Acionista”); (iii) o terceiro membro será indicado pelo Maior Acionista; (iv) o quarto
membro será indicado pelo Segundo Maior Acionista; e assim, sucessivamente, até que
todos os membros do Conselho de Administração que os Acionistas tenham direito de
eleger tenham sido indicados.
O Maior Acionista e o Segundo Maior Acionista deverão indicar um conselheiro
independente cada um, caso não tenha ocorrido a eleição de conselheiros
independentes, conforme regulamentação aplicável, por outros acionistas não
signatários do Acordo.
Na mesma Reunião Prévia, os Representantes deverão definir, conforme mesma regra
estabelecida no Acordo mutatis mutandis, os membros do Comitê de Auditoria, a serem
indicados pelos membros do Conselho da Administração eleitos pelos Acionistas.
(f)
descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência
para adquiri-las
Direito de Preferência em Aumentos de Capital
Caso o Acionista e/ou Cessionário Permitido venha a optar por não exercer ou ceder
seu direito de preferência na emissão pela Companhia de quaisquer ações ou outros
títulos conversíveis ou permutáveis em ações da Companhia, deverá o Acionista e/ou
Cessionário Permitido, antes de renunciar expressamente ao, ou ceder seu, direito de
preferência, consultar os demais membros do seu Núcleo Familiar para que, se assim
desejarem, possam exercer na qualidade de cessionário o direito de preferência em
aumento de capital da Companhia em relação às ações, ou na emissão pela Companhia
de quaisquer outros títulos conversíveis ou permutáveis em ações da Companhia sendo
que, na hipótese em que mais de um membro do respectivo Núcleo Familiar do Acionista
manifeste interesse em exercer o direito de preferência, será realizado um rateio
igualitariamente entre os interessados.
Direito de Preferência na Alienação de Ações
No caso de qualquer Acionista (“Acionista Ofertante”) desejar alienar suas Ações
Vinculadas e receber uma proposta (“Proposta”) por escrito de um terceiro, incluindo
qualquer outro Acionista do Acordo (“Proponente”), o Acionista Ofertante notificará por
escrito (“Aviso”) Alexandre e Renato (“Acionistas Ofertados”), com cópia para a
Companhia, devendo o Aviso conter todos os termos e condições da Proposta,
incluindo, sem limites, o nome do Proponente, a quantidade e espécie de Ações
Vinculadas envolvidas (“Ações Ofertadas”) e a intenção do Acionista Ofertante em
aceitar a Proposta.
Os Acionistas Ofertados terão direito de preferência (“Direito de Preferência”) na
aquisição das Ações Ofertadas, sendo certo, todavia, que o Direito de Preferência se
exercido por qualquer um dos Acionistas Ofertados o será na proporção do número de
JUR_SP - 40485022v14 - 12262002.424477
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Ações Vinculadas que possuírem, nos termos e condições da Proposta. O exercício do
Direito de Preferência estará sujeito aos procedimentos expostos no Acordo.
Obrigação de Venda em Conjunto (Drag-Along)
Na hipótese de Acionistas representando mais que 50% das Ações Vinculadas,
pretenderem alienar, direta ou indiretamente, isoladamente ou em conjunto, Ações
Vinculadas representando o controle da Companhia, tal(is) Acionista(s) terá(ão) o direito
de exigir que quaisquer dos demais Acionistas alienem, em conjunto com o(s)
Acionista(s) Vendedor(es), a totalidade das ações de que são titulares, pelo mesmo
preço por ação, termos e condições. Para os fins do Acordo, o termo "Drag-Along"
significa o direito de determinar a venda conjunta das Ações Vinculadas e o termo
"Acionista(s) Vendedor(es)" significa o(s) Acionista(s) que pode(m) exercer o direito de
determinar a venda conjunta das ações.
(g)
descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e
controle
Em Reunião Prévia, os Representantes deverão definir, conforme as regras
estabelecidas para a eleição dos membros do Conselho de Administração no Acordo de
Acionistas, os membros do Comitê de Auditoria, a serem indicados pelos membros do
Conselho da Administração eleitos pelos Acionistas.
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15.6 - Alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor
Não aplicável, tendo em vista que até a data da divulgação deste Formulário de Referência, não
foram realizadas alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de acionistas e de
administradores da Companhia.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1 - Descrição das regras, políticas e práticas do emissor quanto à realização de transações
com partes relacionadas
A Política de Transações com Partes Relacionadas e Administração de Conflitos de Interesses
(“Política de Partes Relacionadas”), a qual foi formalmente aprovada em reunião do Conselho de
Administração realizada em 18 de maio de 2018 e posteriormente alterada em 11 de maio de 2021,
estabelece as regras que devem ser observadas nas transações comerciais que envolvam Partes
Relacionadas (conforme definidas na Política de Partes Relacionadas), bem como para
administração de outras situações que envolvam possíveis conflitos de interesses.
O objetivo da Política de Partes Relacionadas é o de fornecer orientações à conduta dos
administradores e dos administradores das controladas, de forma a zelar para que todas as
transações com partes relacionadas e outras situações que envolvam potenciais conflitos de
interesses sejam realizadas (i) de acordo com os interesses da Companhia, (ii) em condições
estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado, e (iii) de forma transparente
aos acionistas e ao mercado em geral.
Cada Transação com Partes Relacionadas em potencial informada deverá ser analisada pelo
Departamento de Gerenciamento de Riscos para determinar se ela de fato constitui um Transação
com Partes Relacionadas sujeita aos procedimentos da Política de Partes Relacionadas. O
Departamento de Gerenciamento de Riscos deverá classificar as transações considerando (i) o
montante envolvido e (ii) se elas dizem respeito a uma operação dentro do curso normal dos negócios
ou não, para determinar os órgãos competentes responsáveis por sua avalição e análise e, se
aplicável, sua aprovação de acordo com a Política de Partes Relacionadas.
A Política de Partes Relacionadas abrange e regulamenta: (i) os procedimentos e os responsáveis
pela identificação das partes relacionadas e pela classificação de operações como uma “transação
com partes relacionadas”; (ii) os critérios que devem ser observados para a realização de uma
Transação com Partes Relacionadas; (iii) os procedimentos para auxiliar a identificação de situações
individuais que possam envolver conflitos de interesses; e (iv) as instâncias de aprovação de uma
transação com partes relacionadas, a depender do valor envolvido ou da transação ser realizada
dentro ou fora do curso normal dos negócios.
São vedadas as Transações entre Partes Relacionadas (i) realizadas em condições que não sejam
as Condições de Mercado; (ii) formas de remuneração de assessores, consultores e intermediários
que gerem conflito de interesses com a Companhia, os administradores, os acionistas ou classes de
acionistas; (iii) concessão de empréstimos em favor do controlador e dos administradores; (iv) com
Partes Relacionadas que não estejam exercendo atividades comumente exercidas por elas; e (v)
operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais da Companhia e/ou de
suas controladas, tais como fianças, avais, endossos e qualquer garantia em favor de terceiros.
Além disso, a Lei das S.A. proíbe conselheiros e diretores de: (i) realizar qualquer ato gratuito com a
utilização de ativos da Companhia, em seu detrimento; (ii) receber, em razão de seu cargo, qualquer
tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização constante do respectivo
estatuto social ou concedida por meio de assembleia geral; e (iii) intervir em qualquer operação social
em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, ou nas deliberações que a respeito tomarem
os demais conselheiros.
A Política de Partes Relacionadas está disponibilizada para consulta eletrônica no website da CVM
(www.cvm.gov.br) e no website da Companhia (www.ri.multilaser.com.br/), bem como fisicamente na
sede social da Companhia.
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16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há transações a serem reportadas neste item, pois a totalidade das transações entre partes relacionadas realizadas
pela Companhia, que são divulgadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e que tenham sido
celebradas no último exercício social ou estejam em vigor no persente exercício social, são operações realizadas entre a
Companhia e sociedades em que este detém, direta ou indiretamente, a totalidade do capital social.
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado
16.3 - Identificação das medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses e
demonstração do caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou do pagamento
compensatório adequado
a.

identificar as medidas tomadas para tratar de conflitos de interesses

O Estatuto Social e Política de Partes Relacionadas estabelecem um conjunto de regras relacionadas
à aprovação de transações com partes relacionados.
De acordo com tais documentos, em situações em que qualquer pessoa envolvida em um processo
de aprovação, que estiver em uma situação pessoal de conflito de interesses, deverá informar essa
situação à Área de Auditoria Interna e, se relevante, ao Conselho de Administração e ao Comitê de
Auditoria Estatuário, responsável pela análise e/ou aprovação e deverá explicar seu envolvimento
na transação e, mediante solicitação, fornecer detalhes e explicações sobre os termos e condições
da transação e sua situação.
Nos termos do artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia e das controladas, que
estejam em situação de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do
Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar em ata de reunião
do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza e a extensão do seu impedimento. Caso
algum administrador, que possa ter um interesse pessoal conflitante, não manifeste seu conflito de
interesses, qualquer outro membro do órgão ao qual pertence e que tenha conhecimento da situação
deverá fazê-lo.
Todas as transações com partes relacionadas a serem celebradas no curso dos negócios e que não
envolvam valores superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhão de reais) ou o equivalente a 1%
(um por cento) do ativo total, deverão ser formal e previamente aprovadas pela Área de Auditoria
Interna com relato ao Comitê de Auditoria Estatutário após a assinatura da Transação com Partes
Relacionadas.
As Transações com Partes Relacionadas a serem celebradas fora do curso normal dos negócios, e
que envolvam valores superiores a R$50.000.000,00 (cinquenta milhão de reais) ou o equivalente a
1% (um por cento) do ativo total, deverão ser aprovadas formal e previamente pela Área de Auditoria
Interna com base em parecer prévio elaborado pelo Comitê de Auditoria Estatutário.
As Transações com Partes Relacionadas, que envolvam valores superiores a R$50.000.000,00
(cinquenta milhão de reais) ou o equivalente a 1% (um por cento) do ativo total, deverão ser formal
e previamente aprovadas pelo Conselho de Administração com base em parecer prévio elaborado
pelo Comitê de Auditoria Estatutário.
O Conselho de Administração e o Comitê de Auditoria Estatutário deverão (i) ter acesso a toda
documentação relevante e necessária com relação a transações específicas ou a diretrizes para
contratação de transações; e (ii) solicitar à Diretoria a análise de alternativas de mercado à transação
com partes relacionadas em questão, ajustadas aos fatores de risco envolvidos, bem como eventuais
pareceres de especialistas ou relatórios técnicos porventura julgados necessários para fornecer seu
parecer ou tomar sua decisão.
Além disto, caso uma Transação com Partes Relacionadas tenha que ser aprovada pelos acionistas
em assembleia geral de acordo com a lei aplicável, essa transação deverá ser submetida aos
acionistas acompanhada uma proposta submetida pelo Conselho de Administração, embasada por
laudo de avaliação independente, elaborado sem a participação de nenhuma parte envolvida na
operação em questão, seja ela banco, advogado, empresa de consultoria especializada, entre outros,
com base em premissas realistas e informações referendadas por terceiros.
Adicionalmente, as práticas de governança corporativa, recomendadas e/ou exigidas pela legislação,
incluindo aquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado e na Lei das S.A., são aplicadas.
Segundo tais regras, o acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao
laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de
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suas contas como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo
particular, ou em que tiver interesse conflitante com o da Companhia. A deliberação tomada em
decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com o da Companhia é anulável,
respondendo o acionista pelos danos causados e pela restituição à Companhia das vantagens que
tiver auferido.
b.
demonstrar o caráter estritamente comutativo das condições pactuadas ou o
pagamento compensatório adequado
O Conselho de Administração ou a Área de Auditoria Interna, conforme o caso, somente poderão
aprovar uma transação com partes relacionadas se constatar, em boa-fé, que a transação é feita em
condições de mercado ou com pagamento compensatório adequado e em interesse da Companhia
e/ou de suas controladas.
O Conselho de Administração ou a Área de Auditoria Interna, a seu critério, poderão estabelecer
como condição para a aprovação de uma transação com partes relacionadas qualquer modificação
que considere necessária para que a transação seja concluída em bases equitativas e o interesse
da Companhia e/ou de suas controladas.
Ademais, uma transação com partes relacionadas deverá sempre ser concluída por escrito,
especificando seus principais termos e condições, como: contraprestação nos termos do acordo,
duração e condições para rescisão, declarações e indenizações, garantias, responsabilidade, entre
outros.

PÁGINA: 336 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWD6HomR

PÁGINA: 337 de 365

11/05/2021

Tipo de capital

11/05/2021

Tipo de capital

11/05/2021

Tipo de capital

11/05/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

757.039.208,00

Capital Autorizado
0,00

757.039.208,00

Capital Integralizado

757.039.208,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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Totalmente integralizado

Prazo de integralização

1.067.025.987

648.225.987

648.225.987

648.225.987

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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1.067.025.987

648.225.987

648.225.987

648.225.987

Quantidade total de ações
(Unidades)
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540.963.879,00

Não aplicável, tendo em vista que não houve a emissão de novas ações.

15/06/2018

Subscrição
particular

Tipo de
aumento

Forma de integralização

15/06/2018

Valor total emissão
(Reais)

Não aplicável, tendo em vista que não houve a emissão de novas ações.

Assembleia Geral
Extraordinária

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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216.075.329

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)
216.075.329

0,00000000

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

Fator cotação
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11/05/2021

Desdobramento

Data
aprovação

216.075.329

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
216.075.329

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

648.225.987

0

Quantidade ações
preferenciais
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648.225.987

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que até a data da divulgação deste Formulário de Referência, não foram realizadas reduções
de capital social.
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17.5 - Outras Informações Relevantes
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das S.A., é assegurado aos acionistas o direito ao recebimento de um dividendo
obrigatório anual não inferior a 25% do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos
seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância
destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em
exercícios anteriores. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do
lucro líquido realizado, nos termos da lei.
Não obstante, de acordo com a Política de Destinação de Resultados, o Conselho de Administração
pretende propor anualmente à Assembleia Geral Ordinária, a distribuição de dividendos
equivalentes a no mínimo 50% do lucro líquido anual ajustado da Companhia, na forma prevista
pelo artigo 202 da Lei das S.A.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia aos
acionistas dissidentes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada,
deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação aceito nos
termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor for inferior ao valor
patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.

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

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

Não há outras características relevantes a informar.
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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
18.2 - Descrição de eventuais regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública
(i)

limitação do direito de voto

A Companhia não possui regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas significativos.
(ii)

obrigações de realizar oferta pública

Com relação à regra estatutária que os obriguem a realizar oferta pública, o Estatuto Social determina
que a alienação direta ou indireta de controle, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se
obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto todas as ações de emissão
da Companhia que sejam de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os
prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado,
de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Ademais, de acordo com o artigo 41 do Estatuto Social, qualquer acionista ou grupo de acionistas
representando o mesmo interesse que se torne detentor de 20% ou mais do capital social da
Companhia tanto por meio de uma única operação, como por meio de diversas operações, deverá
efetivar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis
por ações de titularidade dos demais acionistas da Companhia. O preço de aquisição por ação objeto
da oferta pública de aquisição não poderá ser inferior à maior cotação unitária média das ações da
Companhia, no pregão da B3, durante os 24 meses que antecederem o atingimento da participação
relevante e deverá ser ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou
juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles
relacionados a operações de reorganização societária, bem como devidamente atualizado pela Taxa
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
18.3 - Descrição de exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou
políticos previstos no estatuto
O Estatuto Social não estabelece exceções ao exercício de direitos patrimoniais ou políticos dos
acionistas. Todavia, os acionistas terão seus direitos suspensos, na forma do artigo 120 da Lei das
S.A., caso não cumpram obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo
que cumprida a obrigação.
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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, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência os valores mobiliários da Companhia não são
negociados em mercado de bolsa ou balcão.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários emitidos
no Brasil.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía outros valores mobiliários emitidos.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros até a data da divulgação deste Formulário de Referência.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que não foram emitidos títulos no exterior até a data da divulgação deste Formulário de
Referência.

PÁGINA: 351 de 365

Formulário de Referência - 2021 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Versão : 1

18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição
2IHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXQHQKXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomR
UHODWLYDDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURVDWpDGDWDGHGLYXOJDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
2XWUDV,QI5HOHY9DO0RELOLiULRV

Manutenção Temporária das Ações em Circulação (Free Float) da Companhia
'HDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDo}HVHP
FLUFXODomR TXH GHYH VHU PDQWLGR SHODV VRFLHGDGHV TXH DGHULUHP DR 1RYR 0HUFDGR VHJPHQWR
HVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%pGHGRWRWDOGRFDSLWDOVRFLDOGHWDLVVRFLHGDGHV(PGHMXQKR
GH  SRU PHLR GR 2ItFLR ',( D % GHIHULX SHGLGR GD &RPSDQKLD SDUD TXH VHMD
FRQIHULGR WUDWDPHQWR H[FHSFLRQDO SDUD R SHUFHQWXDO PtQLPR GH Do}HV HP FLUFXODomR FRQIRUPH
H[LJLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHPRGRTXHD&RPSDQKLDGHYHUiPDQWHUHPOLYUH
FLUFXODomRQRPtQLPRRSHUFHQWXDOGHDo}HVHPFLUFXODomRDOFDQoDGRQDGDWDGHFRQFOXVmRGDVXD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV ³,32´ VHQGRHVWHSHUFHQWXDOHPTXDOTXHUKLSyWHVHHTXLYDOHQWHRX
VXSHULRUD
(P FRQWUDSDUWLGD DR GHIHULPHQWR GR SHGLGR R 2ItFLR ',( GHWHUPLQD TXH D &RPSDQKLD
GHYHUi GLYXOJDU SHOR SUD]R HP TXH SHUGXUDU WDO WUDWDPHQWR DWp R GLD  GH MXOKR GH FDGD DQR
UHODWyULR FRP LQIRUPDo}HV DPELHQWDLV VRFLDLV H GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD WRPDQGR SRU EDVH
SDGUmR LQWHUQDFLRQDOPHQWH DFHLWR FRPR R GD Global Reporting Initiative *5,  RX R GD HVWUXWXUD
LQWHUQDFLRQDO SDUD UHODWR LQWHJUDGR GR International Integrated Reporting Council ,,5& 
$GLFLRQDOPHQWHDUHFRPSRVLomRGRSHUFHQWXDOPtQLPRGHDo}HVHPFLUFXODomRGHSUHYLVWRSHOR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHUiRFRUUHUHPDWpPHVHVGDGDWDGHFRQFOXVmRGR,32
2QmRFXPSULPHQWRGHWDLVREULJDo}HVDFDUUHWDUiDFHVVDomRLPHGLDWDGDDXWRUL]DomRFRQFHGLGDH
GHVHXVHIHLWRVSDVVDQGRD&RPSDQKLDHVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUFRQIRUPHDSOLFiYHODVXMHLWDU
VHLPHGLDWDPHQWHjDSOLFDomRGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de sua emissão nos últimos
três exercícios sociais e no exercício social corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Exercício social 31/03/2021
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)
15.099.917

Quantidade adquirida
Quantidade alienada

0

1,17

6.100.998

1,17

Quantidade cancelada
Quantidade final
Relação valores mobiliários em
circulação

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0
8.998.919
0,000000%

Exercício social 31/12/2020
Ações
Espécie de ação

Classe ação preferencial

Descrição dos valores mobiliários

Fator cotação

Ordinária

Movimentação

Quantidade Inicial

Quantidade (Unidades)

Preço médio ponderado de
aquisição/alienação (Reais)

0

Quantidade adquirida

19.446.780

1,17

Quantidade alienada

4.346.863

1,17

Quantidade cancelada

0

Quantidade final

15.099.917

Relação valores mobiliários em
circulação

0,000000%
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD

$V TXDQWLGDGHV H SUHoRV LQIRUPDGRV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD FRQVLGHUDP R
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVjUD]mRGHDomRSDUDDo}HVHPGHDEULOGH
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

11/05/2021

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

Abrange a Companhia, os acionistas controladores, diretores, membros do Conselho de
Administração, membros do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude do seu cargo,
função ou posição na Companhia, suas subsidiárias, controladora ou coligadas, tenha
conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, bem como aqueles que tenham
acesso permanente ou eventual da informação privilegiada e que tenha relação comercial,
profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes, analistas de
valores mobiliários, consultores, instituições integrantes do sistema de distribuição e outras
pessoas indicadas pelo Diretor de Relações com Investidores, que tenham ou passam vir a ter
conhecimento de Fato Relevante ou informação privilegiada relativa aos negócios da Companhia.

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação de Valores Mobiliários tem por objetivos: (i) estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados
pelas pessoas vinculadas; (ii) assegurar o cumprimento das leis e regras que coíbem a prática do insider trading; e (iii) estabelecer as
regras para assegurar a observância das melhores práticas para a negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia.
As proibições e obrigações de comunicação também se aplicam a negociações realizadas, direta ou indiretamente, por pessoas
vinculadas ou seus parentes próximos, incluindo os casos em que esses negócios forem feitos por intermédio de:
(a) sociedade controlada pelas pessoas mencionadas acima, direta ou indiretamente;
(b) terceiros com quem foi assinado um contrato de gestão, fideicomisso (trust) ou administração de carteira de investimentos em ativos
financeiros;
(c) procuradores ou agentes; e
(e) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
A negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as pessoas mencionadas acima, não será considerada uma
negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do administrador
de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma, ser influenciadas por sus cotistas. A Política de Negociação de
Valores Mobiliários pode ser consultada no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da Companhia (www.ri.multilaser.com.br/),
bem como fisicamente em sua sede social.
Períodos de vedação e descrição
Além dos períodos de restrição à negociação determinados pelas leis e regulamentações
dos procedimentos de fiscalização aplicáveis, o Diretor de Relações com Investidores poderá decidir sobre a imposição de períodos
de restrição à negociação. Nesse caso, ele deverá indicar claramente às pessoas vinculadas o
início e o final da vigência desses períodos de restrição à negociação adicionais.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHIHUHQWHVDHVWD6HomR
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
21.1 - Descrição das normas, regimentos ou procedimentos internos relativos à divulgação
de informações
A Política de Divulgação de Informações foi aprovada pelo Conselho de Administração em reunião
realizada em 18 de maio de 2018 e posteriormente alterada em 11 de maio de 2021, conforme
exigido pela Instrução CVM 358 (“Política de Divulgação de Informações”), cujas regras devem ser
respeitadas por todas as Pessoas Vinculadas (conforme definido no item 20.1 deste Formulário de
Referência). A Política de Divulgação de Informações possui como referência, além da Lei das S.A.
e das normas da CVM, o Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas.
Além da Política de Divulgação de Informações, foi observado a legislação e as normas específicas
da CVM em vigor, em especial a Lei das S.A. e as Instruções da CVM 358 e 480, que disciplinam
entre outras matérias, as regras a respeito da divulgação e do uso de informações sobre os atos ou
fatos relevantes.
A Política de Divulgação de Informações, em conjunto com as demais regras aplicáveis descritas
acima, tem por objetivo:
•

estabelecer o conceito de ato ou fato relevante que origina a obrigatoriedade de
divulgação de informações ao mercado. O princípio fundamental que caracteriza um ato
ou fato como relevante é o potencial de qualquer ato ou fato relacionado com os negócios
da companhia influenciar o preço de suas ações e/ou a decisão dos investidores de
negociarem e/ou manterem tais ações ou de exercer quaisquer direitos subjacentes às
ações;

•

estabelecer procedimentos para que a Companhia divulgue tempestivamente atos ou
fatos relevantes à CVM e ao mercado em geral, buscando a simetria informacional entre
investidores e potenciais investidores, bem como casos em que os fatos relevantes
poderão excepcionalmente deixar de ser divulgados, exclusivamente na hipótese em que
sua divulgação colocará em risco o interesse legítimo da Companhia;

•

exigir e estabelecer procedimentos para que os administradores e membros do conselho
fiscal (ou de qualquer órgão técnico ou consultivo) divulguem o número, tipo e forma de
negociação das ações de emissão da Companhia, bem como de suas subsidiárias e
sociedades controladoras, detidas por referidas pessoas, bem como detidas por seus
cônjuges, companheiros e dependentes, informando ainda quaisquer mudanças em
referidas posições acionárias;

•

exigir e estabelecer procedimentos para que qualquer acionista divulgue alterações em
sua participação direta ou indireta no capital social, para cima ou para baixo, os
patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim
sucessivamente; e

•

proibir a negociação de valores mobiliários com base em informações privilegiadas.

O texto completo da Política de Divulgação de Informações pode ser consultado e encontrado no
website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da Companhia (www.ri.multilaser.com.br/), bem
como fisicamente na sede social da Companhia.
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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
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
A Política de Divulgação de Informações baseia-se nos seguintes princípios e objetivos:
•

fornecer informações adequadas aos acionistas e à B3;

•

garantir a ampla e tempestiva divulgação de Fatos Relevantes, bem como assegurar sua
confidencialidade enquanto não divulgados;

•

consolidar as boas práticas de governança corporativa; e

•

cooperar com a higidez e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.

Para alcançar tais objetivos, a Política de Divulgação de Informações estabelece como
responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores a divulgação e comunicação tempestiva
de Fatos Relevantes à CVM e à B3, observado que:
•

a divulgação deverá ser feita simultaneamente à CVM e à B3, preferencialmente após o
encerramento dos negócios em todos os países em que os valores mobiliários de emissão
da Companhia na B3 sejam negociados ou, caso seja necessária a divulgação antes da
abertura do pregão, deve ser feita com antecedência mínima de 1 (uma) hora em relação
ao início da negociação dos valores mobiliário na B3; e

•

divulgação deverá ser realizada de modo claro e preciso, em linguagem acessível ao
público investidor, por meio do portal de notícias com página na internet indicado no
Formulário Cadastral e no website de relações com investidores, no endereço
www.ri.multilaser.com.br/.

As Pessoas Vinculadas que tenham acesso a informações sobre Fatos Relevantes serão
responsáveis por comunicar essas informações ao Diretor de Relações com Investidores e deverão
verificar se, após a comunicação, o Diretor de Relações com Investidores tomou as medidas
previstas na Política de Divulgação de Informações e na legislação aplicável, com relação à
divulgação de tais informações. Se o Diretor de Relações com Investidores não tomar as medidas
necessárias para a imediata divulgação, caberá, conforme o caso, ao acionista controlador ou aos
Administradores da Companhia, a adoção de tais medidas devidas.
Sempre que a CVM ou a B3 exigirem do Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos
adicionais à comunicação e à divulgação de Fato Relevante, ou se houver uma oscilação atípica na
cotação, preço ou quantidade negociada de valores mobiliários da Companhia ou a eles
referenciados, o Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a
informações sobre o Fato Relevante, a fim de verificar se tais pessoas têm conhecimento das
informações que devem ser divulgadas ao mercado.
Excepcionalmente, os Fatos Relevantes poderão não ser divulgados se quaisquer dos acionistas
controladores ou administradores entender(em) que a sua divulgação colocará em risco o interesse
legítimo da Companhia. Nesses casos, os procedimentos previstos na Política de Divulgação de
Informações deverão ser adotados para assegurar a confidencialidade de tais Fatos Relevantes.
Caso o Fato Relevante seja relacionado a operações que envolvam diretamente e/ou somente
quaisquer dos Acionistas Controladores, estes, deverão informar o Diretor de Relações com
Investidores e, excepcionalmente, poderão instruir o Diretor de Relações com Investidores a não
divulgar o Fato Relevante, expondo as razões pelas quais consideram que a divulgação colocaria
em risco o interesse legítimo da Companhia. Nesses casos, os procedimentos previstos na Política
de Divulgação de Informações deverão ser adotados para assegurar a confidencialidade de tal Fato
Relevante.
O Diretor de Relações com Investidores sempre deverá ser informado sobre Fato Relevante mantido
sob sigilo, e é sua responsabilidade, juntamente das outras pessoas cientes de tais informações,
garantir a adoção dos procedimentos apropriados para garantir a confidencialidade.
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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
Sempre que houver dúvida sobre a legitimidade da não divulgação de informações, por aqueles que
têm conhecimento do Fato Relevante mantido sob sigilo, o assunto poderá ser apresentado à CVM,
de maneira confidencial, conforme previsto nas normas aplicáveis.
Procedimentos de Preservação do Sigilo
As pessoas vinculadas deverão manter o sigilo das informações referentes aos Fatos Relevantes,
às quais tenham acesso privilegiado devido ao cargo, posição ou função ocupada até a sua
divulgação efetiva ao mercado, e garantir que subordinados e terceiros de sua confiança também o
façam, sendo solidariamente responsáveis, em caso de não cumprimento.
Os procedimentos a seguir também devem ser observados:
•

envolver somente pessoas consideradas necessárias às ações que possam resultar em
Fatos Relevantes;

•

não discutir informações confidenciais na presença de terceiros que não estejam cientes
delas, mesmo que se possa esperar que esses terceiros não possam intuir o significado
da conversa;

•

não discutir sobre informações confidenciais em conferências telefônicas nas quais não
se possa ter certeza de quem são os participantes;

•

tomar as medidas necessárias e adequadas para manter a confidencialidade dos
documentos, em formato físico ou eletrônico, que contenham informações confidenciais
(segurança, proteção por senha etc.); e

•

sem prejuízo da responsabilidade de quem estiver transmitindo as informações
confidenciais, exigir de um terceiro, que não pertença à Companhia e precise ter acesso
a informações confidenciais, a assinatura de um termo de confidencialidade, no qual a
natureza das informações deverá estar especificada e deverá conter a declaração de que
o terceiro reconhece a sua natureza confidencial, comprometendo-se a não a divulgar a
nenhuma outra pessoa, nem negociar com os Valores Mobiliários de emissão da
Companhia, antes da divulgação das informações ao mercado.

Quando as informações confidenciais precisarem ser divulgadas aos empregados ou outras pessoas
com uma função ou cargo na Companhia, os acionistas controladores, subsidiárias ou coligadas,
exceto um administrador, membros do Conselho Fiscal, de quaisquer dos Comitês ou de qualquer
um dos órgãos estatutários que poderão ser criados com funções técnicas ou consultivas, a pessoa
responsável pela transmissão das informações confidenciais deverá se certificar de que a pessoa
que receberá as informações confidenciais tem conhecimento das disposições da Política de
Divulgação de Informações.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGD3ROtWLFD
GH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes
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