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

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

ELMD
B3 LISTING
ELETROMIDIA S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 09.347.516/0001-81
NIRE 35.300.458.893
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
42.557.232 Ações

Valor Total da Oferta: R$868.167.532,80
Código ISIN das Ações “BRELMDACNOR3”
Código de negociação das Ações na B3: “ELMD3”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$17,81 e R$23,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto).
A Eletromidia S.A. (“Companhia”), o Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento no Exterior (“Vesuvius FIP”), a Olonk Empreendimentos e Participações S.A. (“Olonk”), o SPCTWO Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (“São Pedro Capital”) e os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 38 deste
Prospecto (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com o Vesuvius FIP, Olonk e São Pedro, os “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 42.557.232,00 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 (i) primária de, inicialmente, 39.303.762 ações ordinárias a serem emitidas
pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 3.253.470 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações
Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Morgan Stanley S.A. (“Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador” ou “Morgan Stanley”), do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”), do Banco Santander (Brasil)
S.A. (“Santander”) e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400,
bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas
a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições
Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc. e pelo UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes
de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Rule 144A, do U.S. Securities Act de
1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como
nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados
nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados
pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, conforme alterada (“Resolução CMN 4.373”) e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer
outro país, exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a
pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido)
poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 8.511.446 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente
ofertado (sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 6.383.584 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade de Ações Ofertadas,
Montante e Recursos Líquidos” na página 39 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), em conexão com a prestação dos serviços de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O
Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer
a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores
da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste
Prospecto. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no
Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais,
durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da
Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não
Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ..............................................................................................................................................................
Oferta Primária ...............................................................................................................................................................
Oferta Secundária ..........................................................................................................................................................
Total Oferta ...................................................................................................................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)

Comissões (R$)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(2)(3)(4)

20,40
801.796.744,80
66.370.788,00

0,82
32.071.870
2.654.832

19,58
769.724.875
63.715.956

868.167.532,80

34.726.701

833.440.831

Com base no Preço por Ação de R$20,40, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$17,81 e R$23,00, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual
é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia e a sua adesão e admissão ao Novo Mercado foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) sob nº 40.425/21-6 em 27 de janeiro de 2021 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “A Gazeta de S. Paulo” em 04 de dezembro de 2020.
A realização da Oferta Primária, 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 acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da
Lei das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na JUCESP sob nº 40.424/21-2 em 27 de janeiro de 2021 e
publicada no DOESP e no jornal “A Gazeta de S. Paulo” em 08 de dezembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “A Gazeta de S. Paulo” na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil seguinte.
A participação do Vesuvius FIP na Oferta Secundária, mediante a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade (incluindo as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), bem como seus termos e condições, foi aprovada,
nos termos do Regulamento vigente, em 30 de novembro de 2020, em Reunião do Comitê Gestor e de Investimento. A fixação do Preço por Ação será apreciada pelo Vesuvius FIP, por meio de deliberação em âmbito de Reunião do Comitê Gestor e de Investimento
a ser realizada na data da fixação do Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação à Olonk, ao São Pedro Capital e aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para participação da Oferta, bem como para definição do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição
(conforme definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 15 de dezembro de 2020.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, de
suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia,
mercado de atuação e dos riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda parcial ou 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 seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A
SEREM DISTRIBUÍDAS”.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA”
E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NA PÁGINA 16 e 68 DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO, PARA
CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder e Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 08 de fevereiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Eletromidia” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, o Eletromidia S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 22 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Acionista Controlador

Vesuvius FIP.

Acionistas Vendedores

Vesuvius FIP, Olonk, São Pedro Capital e os Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas, considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Paulo Racy Badra, Ricardo Romeiro Otero, Alexandre
Guerrero Martins e Daniel Mattos Simões, considerados em
conjunto.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S/S para os períodos
de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018; e BDO RCS Auditores Independentes –
Sociedade Simples, para o exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2017, considerados em conjunto.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Eletromidia

Eletromidia S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.
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Entidades

dos

Mercados

Conselho Fiscal

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

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado
entre, de um lado, a B3 e, de outro, a Companhia, até a data
de divulgação do Anúncio de Início (data na qual o referido
contrato entrará em vigor), por meio do qual a Companhia
aderirá ao Novo Mercado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020.

Diretoria

A diretoria da Companhia.

Dívida Líquida

A Dívida Líquida é representada pela soma dos empréstimos
e financiamentos circulante e não circulante menos caixa e
equivalentes de caixa, e aplicação financeiras de curto e longo
prazo. O índice da dívida líquida é obtido pela divisão da
dívida líquida pelo patrimônio líquido. Para mais informações
sobre medições não contábeis, veja o item “3.2 - Medições
não contábeis” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Resolução CVM 13

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

IOF

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

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.
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Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Olonk

Olonk Empreendimentos e Participações S.A.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Eletromidia S.A., incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Eletromidia S.A., incluindo o Formulário de Referência a ele
anexo e eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Definitivo e
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Rule 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do
Novo Mercado

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

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme
alterado.

Termo de Aceitação

Documento específico para aceitação da Oferta celebrado,
em caráter irrevogável e irretratável, pelos Investidores
Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional.

Vesuvius FIP

Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação
Multiestratégia Investimento no Exterior.
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este

Prospecto

Preliminar,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Eletromidia S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 09.347.516/0001-81, com seus atos constitutivos
registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.458.893.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar,
CEP 04538-132.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar,
CEP 04538-132, CEP 04538-132. A Diretora de Relações
com Investidores é a Sra. Marina Pereira Melemendjian. O
telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (11) 4935-0000 e o seu endereço eletrônico
é marina.melemendjian@eletromidia.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S/S, para os períodos
de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019 e
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019 e 2018, e BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, para o exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“ELMD3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP e no
jornal “A Gazeta de S. Paulo”.

Formulário de Referência

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

Website

http://eletromidia.com.br/
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele
incorporadas por referência.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e
declarações prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às Ações e
à Oferta”, descritos na página 68 deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”,
“7. Atividades do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus negócios,
sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo de caixa. Elas
estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações
de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem impactar adversamente os resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as
estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem, entre outras situações,
as seguintes:
•

capacidade da Companhia de obter financiamento para seus projetos e planos de expansão;

•

capacidade da Companhia de implementar suas estratégias de crescimento;

•

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

•

capacidade da Companhia de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou
de longo prazo na demanda dos clientes da Companhia em razão da pandemia de COVID-19,
mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;

•

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

•

perdas de benefícios fiscais e alteração da legislação tributária;

•

mudanças legislativas relativas à propriedade intelectual ou incapacidade da Companhia em
proteger sua propriedade intelectual;

•

inflação, deflação, bem como flutuações das taxas de juros;

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; 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 Relacionados à Companhia”,
nas páginas 68 e 16 respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
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As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro, na medida em que os reais resultados podem não se
concretizar ou ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e
declarações futuras, constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência. Por conta dessas
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma
decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação
e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que
determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da
Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve
ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas contidas neste Prospecto
e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia
podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRO FATOR. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Visão Geral
Somos consideradas uma das maiores companhia de mídia out-of-home (“OOH”, ou “fora de casa” em tradução livre)
no Brasil em termos de faturamento e número de telas1. Atualmente, a Companhia impacta diariamente milhões de
pessoas2 nos mais diversos momentos de suas jornadas – em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 22 milhões
por dia em 18 estados brasileiros 3 , uma audiência que representa cerca de 10% da população brasileira. Do
deslocamento ao trabalho em transportes públicos, do momento de lazer em shopping centers ao retorno para casa
em elevadores corporativos e residenciais, a Companhia se faz presente em locais de alto tráfego conectando marcas
e consumidores por meio do mobiliário urbano estático e digital que administra em ambientes externos e internos. No
total, está à frente de aproximadamente 60 mil pontos de contato que aproximam as empresas de seu público-alvo.
Desse número, aproximadamente 39 mil são ativos digitais, o que representa 84% desse inventário disponível no País
e 45% do inventário nacional de faces disponíveis.
A Companhia tem como missão transformar os ambientes onde possui presença, construindo valores e oportunidades
de comunicação para clientes do trade publicitário, além de agregar conveniência e informação ao dia a dia das milhões
de pessoas que impacta, seja trazendo à tona notícias do Brasil e do mundo, informações por meio de parcerias
estratégicas, atualizando consumidores sobre as novidades de marcas e construindo experiências memoráveis aos
passantes.
Para entregar conteúdo interessante e impactante, a Companhia conta com a parceria de criadores de conteúdo
nacionais e internacionais, dos segmentos de notícias, incluindo as publicações nacionais Uol, Veja, Exame,
Infomoney, e internacionais, como El País, BBC, Harvard Business Review e Twitter, entre outros. Dessa forma,
Companhia entrega conteúdo em suas telas que busca impactar a retenção de atenção e engajamento do consumidor,
essencial para uma entrega efetiva de comunicação de seus clientes.
O potencial de impacto da Companhia pode ser avaliado por meio do portfólio diversificado de ambientes, segmentado
em 5 (cinco) áreas de atuação: (i) transportes, (ii) edifícios (residenciais e comerciais), (iii) shoppings, (iv) rua
(mobiliário urbano em bancas de jornais e outros meios) e (v) aeroportos. A Companhia tem uma posição de destaque
no mercado brasileiro em 3 (três) destas áreas, quais sejam: (i) shopping centers, (ii) edifícios e (iii) transportes4.
Nos ambientes em que a Companhia atua circulam milhões de pessoas diariamente, dessa forma, a Companhia
potencializa a entrega das mensagens das marcas aos mais variados perfis de consumidores, ocupando momentos
de suas jornadas diárias. Nossa audiência diária é de aproximadamente 22 milhões de pessoas está dividida nos
ambientes em que atuamos da seguinte forma: (i) 6 milhões de pessoas em transportes, (ii) 5 milhões de pessoas em
elevadores, (iii) 3 milhões de pessoas em shoppings, (iv) 7 milhões de pessoas em ruas, e (v) 80 mil pessoas em
aeroportos.
Nossas operações atualmente englobam os principais centros urbanos do Brasil, e estão distribuídas em 55 cidades
localizadas em 18 estados:

1
2
3
4

Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/01/31/eletromidia-compra-elemidia-e-se-torna-a-maior-empresa-de- ooh.html
Fonte: https://propmark.com.br/mercado/eletromidia-apresenta-identidade-visual-apos-fusao/
Fonte: Relatório consolidado pela Companhia em 30 de setembro de 2020 após pesquisa de informação sobre o fluxo de pessoas junto a
parceiros da Companhia
Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/01/31/eletromidia-compra-elemidia-e-se-torna-a-maior-empresa-de- ooh.html
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Oferecemos aos nossos anunciantes uma plataforma integrada de soluções de mídia OOH com presença em 18
estados do país, que permite um alcance constante e recorrente aos consumidores, estando presente em diversas
ocasiões diárias, seja no elevador de casa, na rua, no transporte público, no elevador do escritório ou durante um
passeio nos shopping centers.
Nós atuamos na interseção da mídia tradicional OOH e empresas de “AdTech” (Advertising Technology, ou tecnologia
de publicidade em tradução livre), oferecendo a nossos clientes as melhores soluções, combinando os serviços
prestados em ambos os segmentos. Do ponto de vista de OOH, nos beneficiamos da atenção de grande quantidade
de consumidores e de ampla cobertura nos centros urbanos. Do ponto de vista da AdTech, podemos oferecer aos
nossos clientes de publicidade as características benéficas dos serviços da AdTech como conteúdos dinâmicos e
análise de dados em tempo real.
Como forma de exemplificar esse aspecto, realizamos uma campanha para a 99 Taxis, um dos nossos clientes, que
combinava uma veiculação de mídia em nossos elavadores com conteúdo em tempo real e geolocalizado onde era
possível saber a quantidade de taxis disponíveis a partir daquele ponto em que a mídia estava sendo veiculada e quanto
tempo demoraria para chegar.
Ainda, somos reconhecidos nos mercados em que atuamos: vencemos por 6 vezes o Prêmio Caboré, principal
premiação da indústria de comunicação no Brasil, na categoria “Veículo de Comunicação – Plataforma de Mídia”, em
cada caso, contra indicados relevantes como Instagram, Twitter, Youtube e Waze.
Nosso modelo de negócios
Atuamos no segmento de mídia OOH por meio de parcerias estratégicas de longo prazo com administradores locais
privados (principalmente) e públicos, que geralmente possuem grande circulação de pessoas. Oferecemos a nossos
clientes (agências de publicidade ou empresas diretamente) espaço publicitário com visibilidade relevante, permitindo
que possam melhor atingir seu público-alvo com a agilidade que o melhor de nossa tecnologia oferece. Paralelamente,
oferecemos a nossos parceiros comerciais uma comunicação mais direta com seus usuários, tais como visitantes de
shoppings e aeroportos e muitos outros serviços, além do compartilhamento de receita. Nosso modelo de negócios tem
se mostrado sólido, com 100% de taxa de renovação dos contratos celebrados deste 2013 até a data deste Prospecto
Preliminar e relacionamentos duradouros, com média de mais de 9 anos com os 10 principais clientes e representam
menos de 25% de nossa receita no exercício de 2019. Ainda assim, vislumbramos oportunidades de expansão de
negócios e aumento das margens de lucro em segmentos como elevadores residenciais, que geram baixos custos e
não há compartilhamento de receita.
Entre nossos principais parceiros comerciais destacam-se locais atrativos e úteis ao público, como a Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), o Veículo Leve sobre Trilhos do Rio de Janeiro (VLT Carioca), Metrorio,
RioGaleão, Porto Alegre Airport e os principais operadores de shoppings centers do Brasil.
Da perspectiva dos clientes, nossos principais clientes são grandes players em seus respectivos mercados, dentre os
quais destacam-se plataformas digitais e que são companhias atuantes no setor de tecnologia, tais como Google,
Facebook, Amazon, Uol, Mercado Livre, Uber, Netflix, Nubank, Spotify, Gympass, OLX, Cabify, Deezer, Twitter,
AirBnB, Huawei e Apple.
Em razão da diversidade de locais em que a Companhia atua e à forte presença que construímos e seguimos
construindo nas cidades em que atuamos, somos considerados um one-stop-shop para empresas e anunciantes,
oferecendo uma plataforma completa, permitindo nossos clientes a impactarem o público através dos nossos canais.
Com isso, nosso modelo de negócio tem se mostrado bastante atrativo junto a os anunciantes, principalmente pelo
fato de que os nossos serviços permitem atingir seu público-alvo em diversos momentos durante o dia.
Além da nossa ampla cobertura e, portanto, frequência de visualizações, estudamos para que nossos displays causem
o maior impacto possível em nossa audiência com projetos de design e instalações que gerem uma melhor experiência
de usuário, como o nosso painel circular da estação Luz do Metrô de São Paulo e os nossos painéis no Shopping JK
Iguatemi na cidade de São Paulo. Desenvolvemos projetos especiais sob medida pelo nosso time de criativos, sempre
buscando levar a experiência de cenários em cada momento da jornada do público.
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De outro lado, para aumentar o número de nossos painéis que podemos oferecer aos nossos clientes para fins de
publicidade, oferecemos aos nossos parceiros comerciais que detenham os direitos de usufruto de tais localidades
muito mais do que simplesmente repasses: oferecemos serviços, como exemplificado pela implementação de wi-fi
para os usuários da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, manutenção de bancos e oferecimento de hubs para
carregamento de celulares na CPTM, a revitalização de áreas e a implementação de projetos de sustentabilidade,
plataforma para gerenciamento de prédios dos condomínios residenciais (meu condomínio), entre outros.
Acreditamos que essas iniciativas adicionais são essenciais para satisfação de nossos parceiros e uma de nossas
maiores vantagens competitivas quando comparado com outras empresas do setor de OOH.
Além disso, a extensa gama de clientes da Companhia traz aos nossos parceiros a expectativa de que a sua
associação à Companhia trará significativos resultados financeiros, uma vez que esses recebem um valor fixo ou,
ainda, um percentual de toda a receita auferida pela Companhia com anúncios em sua localidade.
A Companhia possui contratos de prestação de serviços de consultoria estratégica com os Srs. Paulo Racy Badra e
Ricardo Otero, fundadores da Companhia e, atualmente conselheiros (além de acionistas) e Sr. Paulo Badra (filho do
Sr. Paulo Racy Badra e com atuação na Companhia desde 2000). Tais contratos foram celebrado tendo em vista a
atuação dos Srs. Paulo Racy Badra, Paulo Badra e Ricardo Otero por anos como diretores estatutários da Companhia
responsáveis pela gestão geral e dia-a-dia de áreas chave da Companhia, relacionamento com clientes e fornecedores
relevantes, tudo fruto do conhecimento acumulado ao longo de mais de 20 anos no mercado de mídia out-of-home,
sendo um dos percursores desse segmento de mídia no país. Para mais informações sobre referidos contratos, vide
seções 16.2 e 16.3 do Formulário de Referência.
Visão geral do nosso portfólio
Possuímos um extenso portfólio, combinando escala em localizações de destaque com elevada atratividade para
anunciantes. No exercício de 2019 pro-forma Elemidia, 53% da nossa receita consolidada veio do segmento de
Transportes, seguido de 26% com o segmento de Elevadores, 9% com o segmento de Shoppings, 8% em aeroportos
e 5% em ruas. Além disso, nosso inventário, composto de aproximadamente 54 mil painéis tanto digitais como
estáticos, se divide da seguinte forma (i) 23,9 mil painéis em transportes, (ii) 18,3 mil painéis em elevadores, (iii) 1,5
mil painéis em shoppings, (iv) 8,2 mil painéis em aeroportos, e (v) 900 painéis em ruas.
Principais indicadores financeiros e operacionais
A tabela a seguir apresenta um resumo das nossas principais informações operacionais e financeiras.
Principais Dados Operacionais
Audiência Diária
Numero de Painéis

Unidade

30/09/2020

2017

2018

2019

2019 PF(1)

Milhões
Mil

11.2
56.9

11.0
26.3

13.0
29.4

15.0
33.3

22.0
54.3
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Principais Dados Financeiros
Receita liquida ..........................
Lucro líquido (prejuízo) .............
EBITDA Ajustado(2) ...................
Margem EBITDA Ajustado(3).....
Retorno sobre o
patrimônio líquido (ROE)(4) ....
Conversão de Caixa(5) ..............
Liquidez Geral(6) ......................
Liquidez Corrente(7) ................
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

R$ milhões
R$ milhões
R$ milhões
%
%
%

Período de nove
meses findo em
30 de setembro de
2020
2019

Exercício social findo em
30 de dezembro
2019
2018
2017

Total Pro
forma(1)
2019

2020 (Pro
forma)(1)

161,8
(59,3)
(7,4)
-4,6%

190,2
(3,5)
33,2
17,5%

296,3
16,2
58,3
19.7%

214,6
9,1
36,6
17.1%

161,7
2,0
29,8
18.5%

457,0
10,5
128,4
28.1%

172,8
(74,6)
(3,3)
-1,9%

-46,5%
-363%
0,29
0,85

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

22,9%
93%
0,57
1,08

15.3%
20%
0,56
0.80

3.9%
44%
0,47
0,90

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

-58,4%
N/A
N/A
N/A

Informações pro forma da Eletromidia considerando como se a aquisição da Elemidia tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2019.
Essas informações por forma não são substitutas às informações contábeis, não reflete necessariamente os resultados que teriam
sido auferidos caso a transação tivesse ocorrido em 1º de janeiro de 2019 e não é base para resultados futuros. Para maiores
informações sobre as informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas da Companhia, ver item 3.9 do
Formulário de Referência.
O EBITDA Ajustado não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) nem pelas Normas
Internacionais de Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto para
o lucro líquido (prejuízo), como indicador do desempenho operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador de liquidez ou
como base para a distribuição de dividendos. Não possui um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com títulos
semelhantes fornecidos por outras companhias. Em 1º de janeiro de 2019, entrou em vigor a nova norma que regula o tratamento contábil
dos arrendamentos (IFRS 16/CPC 06(R2)) emitida pelo IASB e CPC, respectivamente. Para a implementação de tal norma, a Companhia
adotou o método retrospectivo modificado. Consequentemente, as informações contábeis de 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram
ajustadas para refletir a adoção dessa norma e, por isso, não são comparáveis com as informações contábeis de 31 de dezembro de 2019,
as quais refletem os efeitos da adoção desta norma, com um aumento das despesas com depreciação do direito de uso relativo ao
arrendamento e juros pela atualização do passivo de arrendamento, bem como redução das despesas com aluguéis. Para detalhes da
reconciliação do lucro líquido (prejuízo) com o EBITDA Ajustado, ver item 3.2 do Formulário de Referência.
Margem EBITDA Ajustado calculada pela divisão do EBITDA Ajustado pela receita líquida.
Calculado pela divisão do lucro líquido (prejuízo) do período e/ou exercício pelo patrimônio líquido.
Calculado como fluxo de caixa operacional dividido pelo EBITDA Ajustado.
Calculado pela soma do ativo circulante e não circulante, exceto imobilizado, direito de uso, intangível e investimento, dividido pela soma
do passivo circulante e não circulante.
Calculado por meio da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante.

Com a expectativa de crescimento das operações pelos investimentos realizados e a redução gradual na restrição de
circulação de pessoas por conta das medidas preventivas e tratamentos relacionados ao covid-19, espera-se uma
retomada nos níveis de resultados operacionais, com impactos positivos na geração de caixa e volume do contas a
receber, resultando em um crescimento no total de ativos e consequente melhora nos indicadores de liquidez geral.
Ainda, no ano de 2019 tivemos um Capex (pro forma, considerando Eletromidia e Elemidia) consideravelmente baixo,
de aproximadamente R$ 41 milhões, o que representou no período 14% da receita líquida.
Considerações sobre o mercado brasileiro de mídia OOH
Estamos inseridos em um mercado de alta escala e constante crescimento.
Em termos absolutos, o Magna Media Forecast estima que o meio OOH faturou R$2,2 bilhões em 2019 no Brasil, e
faturará R$1,8 bilhão em 2020, o que representa uma queda de 18% comparado com o ano anterior principalmente
por conta dos impactos da pandemia em relação à restrição de circulação de pessoas. O segmento de OOH digital,
que representa cerca de 40% do OOH total, faturou R$0,9 bilhões em 2019, sendo um dos veículos de mídia com
crescimento mais rápido no Brasil. Em 2020, estima-se que a receita de OOH será 11% menor do que em 2019 (sendo
menos impactada pela COVID do que o segmento tradicional de OOH). Em 2021, espera-se que o segmento de OOH
digital recupere o nível de faturamento realizado em 2019. Devido ao diferencial de taxas de crescimento entre o
mercado de OOH e o mercado de OOH digital e a maior taxa de crescimento do primeiro, em 2024 é esperado que a
modalidade digital passe a representar 52% do faturamento total de OOH no Brasil.
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Faturamento do Mercado Brasileiro de OOH total e OOH digital (R$ bilhões)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020).

Segundo pesquisa do Magna Media Forecast, entre 2013 e 2019, o Brasil apresentou crescimento de faturamento em
mídia OOH superior ao mercado global, crescendo 10,3% em OOH total e 15,8% considerando apenas OOH digital.

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020).

Para os próximos anos (2020 a 2024), a expectativa é que haja um crescimento dos investimentos em publicidade no
Brasil em 2 segmentos: smartphones e OOH digital, o que causará forte aumento em suas participações de mercado
em comparação aos outros meios de comunicação.
Crescimento médio do faturamento do Mercado Brasileiro por meio de comunicação (CAGR 2020E-24E)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020).

O setor de OOH no Brasil tem baixa penetração dentro do mercado de publicidade como um todo, principalmente
quando comparado a outras regiões do mundo. Segundo o Magna Media Forecast, em 2019, o Brasil apresentava
penetração de 4,2% para o segmento de OOH total, enquanto regiões como a América Latina (6,9%), Europa Central
e Leste (8,0%), Ásia e Pacífico (8,3%) e Europa Ocidental (6,7%) apresentaram penetração significativamente
superior. Isto explicita a subpenetração de OOH no Brasil e seu potencial de crescimento futuro conforme o país tornase mais desenvolvido.
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Penetração do segmento OOH total em 2019ª: Brasil vs. Outras geografias (%)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020).

Nossas vantagens competitivas
Dentre nossas principais vantagens competitivas, podemos destacar:
1.

Posição de liderança no mercado, com escala e portfólio diversificado5

Somos a maior empresa de mídia OOH em 3 dos 5 canais em que atuamos em termos de faturamento, o que configura
uma solução atrativa para anunciantes ao proporcionar alcance de uma audiência ampla, de forma coordenada e
alinhada à estratégia de comunicação das marcas. Possuímos o maior percentual de telas digitais no Brasil segundo
a IVC1, com 68% de representatividade no portfólio, comparado a apenas 3% da segunda maior empresa do segmento.
Isso permite maior customização dos anúncios e maior eficiência e agilidade nas nossas operações.

2.

Alcance amplo, com presença em 55 cidades e 18 estados brasileiros

Em 30 de setembro de 2020, nossas 54 mil telas possuíam audiência diária de aproximadamente 22 milhões de
pessoas, o que significa que cerca de 10% da população brasileira é exposta aos nossos anúncios a cada dia. Em São
Paulo, em 30 de setembro de 2020, milhões de pessoas circulam pelos nossos ativos de transporte diariamente. Nossos
diversos formatos estão presentes no metro, com (i) a TV Minuto, que são telas dentro dos trens das Linhas Azul,
Verde e Vermelha, (ii) nas estações e plataformas da Linha Lilás e Linha Amarela, além de estar também em toda a
malha da CPTM, cobrindo 94 estações ativas e 23 importantes municípios. Além disso, são aproximadamente 22
milhões de pessoas mensalmente atingidas por nossa presença nos 34 shoppings em São Paulo, sendo esse público
predominantemente de classe A e B, com presença em shoppings como JK Iguatemi, Iguatemi São Paulo, Cidade
Jardim e Eldorado.
No Rio de Janeiro, são mais de 3,3 milhões de pessoas que circularam pelos nossos ativos de transporte diariamente.
Nossos diversos formatos estão presentes no MetroRio, Supervia (maior sistema de transporte público do Rio) e VLT.
Temos presença também no segmento de aeroportos no RioGaleão, um dos maiores aeroportos internacionais do
Brasil. Além disso, são 16 milhões de pessoas mensalmente afetadas por nossa presença nos 16 shoppings centers,
sendo esse público predominantemente de classe A e B. Por último, nossa presença na região se dá também por
meio de Bancas digitais e estáticas presentes nos principais bairros do Rio de Janeiro.
3.

Histórico aquisições e administração experiente

Fomos fundados em 1993 em São Paulo, e desde então buscamos nos adaptar junto aos consumidores e marcas,
para oferecer sempre a melhor solução em mídia OOH possível. Em 2013, quando possuíamos apenas 1,4 mil painéis
dos quais 98% eram estáticos, a gestora de fundos de capital de risco americana H.I.G Capital enxergou nosso
potencial e investiu na empresa, colaborando com o crescimento e profissionalização da gestão.
A partir de 2015, embarcamos em uma estratégia de consolidação do mercado, com a aquisição da DMS e da empresa
proprietária do contrato de publicidade na Linha 4 do Metro de São Paulo em Novembro de 2015, da TV Minuto em
5

Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2020/01/31/eletromidia-compra-elemidia-e-se-torna-a-maior- empresa-de-ooh.html
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Março de 2017, da Hyperfator (operador de mídia em bancas de jornal) em julho de 2018 e da Elemidia em janeiro de
2020. Tivemos enorme sucesso com essa estratégia, conseguindo capturar sinergias relevantes em relação à receita
e custos após a integração das aquisições com a nossa estrutura, atestando nossa capacidade de execução e
integração de novos negócios.
Em paralelo à nossa avenida de crescimento via aquisição, executamos uma estratégia de crescimento orgânico com
a assinatura de novos contratos nos mais diversos segmentos: transportes, aeroportos e shoppings. Em 2016,
assinamos novos contratos no segmento de transportes, sendo o VLT e a Supervia localizados no Rio de Janeiro e a
CPTM Digital nas estações Brás e Barra Funda em São Paulo. Em 2018, assinamos novos contratos para explorar
mídia digital e estática na Linha Lilás e mídia estática na Linha Amarela no metrô de São Paulo, enquanto no segmento
de aeroportos assinamos novos contratos com o RioGaleão, e os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza que fazem
parte da gestão da FRAPORT.
Esse histórico de execução resultou num crescimento no nosso número de painéis ano, conforme demonstrado no
quadro abaixo.

Número de painéis (000)
(1)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 PF(1)

1.4

7.0

9.5

18.3

26.3

29.4

54.3

2019 Pro-forma incluindo Elemidia.

Nossa capacidade de execução é suportada por nosso time experiente de administração, contando com grande
conhecimento dos mercados de OOH e mídia, com mais de 120 anos de experiência combinados entre os membros
do time. O nosso CEO, Eduardo Alvarenga, foi o pioneiro em displays em elevadores comerciais em 2000 e fundador
da primeira DOOH Novavista, com mais de 20 anos no setor. Fazem parte também do time de administração:
•

Ricardo Winandy, CFO, mais de 16 anos de experiência em empresas incluindo Elemidia, MTV Brasil e Grupo
Abril;

•

Alexandre Guerrero, CSO e anteriormente fundador da Techmidia;

•

Paulo Badra, COO, na Companhia desde 2000, formado em administração de empresas pela FAAP e com pósgraduação em administração de empresas pelo IBMEC/Insper;

•

Gilberto Zurita, CRO;

•

Marina Melemendjian, M&A, diretora de relações com investidores e de novos negócios;

•

Lucio Schneider, CMO, com experiência na RBS, Terra e Telefônica, formado em ciências da computação pela
URGS e com MBA pela FGV;

•

Rodrigo Cadena, CTO, formado em Rede de Computadores pelo IBTA e com MBA em Administração estratégica
de IT pela FGV e experiência em diversas áreas do setor de operações e tecnologia.

4.

Estamos impulsionando o mercado de OOH brasileiro para o próximo nível por meio da utilização de
tecnologia digital

Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 37 mil painéis digitais, representando 68% do nosso portfólio total e
nos posicionando como líderes absolutos na indústria brasileira. Para efeitos de comparação, segundo estudo realizado
pela IVC, a segunda maior empresa do segmento possuía 22 mil telas, dos quais apenas 3% eram digitais.
Os painéis digitais oferecem uma maior atratividade para os nossos clientes e anunciantes pois permitem (i) um maior
uso de criatividade em campanhas, gerando maior impacto na audiência com o uso de imagens em movimento, (ii)
que os clientes veiculem anúncios através de vídeos que não podem ser interrompidos, e (iii) maior flexibilidade e
dinamismo de campanhas devido à eficiência na distribuição do conteúdo para as telas digitais através da nossa central
de operações na nossa matriz e (iv) análise de dados de campanhas.
Além da maior atratividade dos painéis digitais mencionada acima, por meio do uso de tecnologia digital adicional em
nossas telas, buscamos oferecer uma solução superior às marcas e anunciantes, sempre visando aumentar seu
retorno sobre o investimento em publicidade.
Nossa estratégia recente de dados e serviços se baseia hoje em capturar dados da audiência através de soluções de
conectividade, como hotspots de Wi-Fi, como um novo ponto de contato com audiência e uma nova fonte de receita
com anunciantes, além de oferecer maior satisfação aos passageiros e proprietários dos ativos. Oferecemos também
soluções adicionais de comunicação para os nossos parceiros e ambientes em que estamos presentes, oferecendo
novos serviços através de ferramentas adicionais como o aplicativo do MeuCondomínio, que possibilita a integração da
Companhia junto à audiência residencial, permite acervo de banco de dados junto aos condomínios e oferece
funcionalidades como reserva de quadra, liberação de visitas, avisos e comunicados, entre outros, fortalecendo nossa
cultura digital.
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Desenvolvemos também uma integração com as principais plataformas de mídia programática, tais como Rubicon,
Verizon, e MediaMath com o objetivo de oferecer maior escalabilidade às nossas soluções, aumentar rentabilidade,
aumentar o escopo de anunciantes e facilitar uma potencial futura expansão internacional. Essa integração de
plataformas oferece funcionalidades que vão desde o suporte ao planejamento, até a aquisição da mídia.
Além disso, o cliente é beneficiado com a combinação de OOH a uma estratégia digital através do brand lift que atua
principalmente na etapa de geração de Consicência sobre um determinado produto ou serviço quando se leva em
consideração as etapas de consideração até a efetiva tomada de decisão de compra.

5.

Possuímos uma base de clientes de qualidade, com relacionamento de longo prazo e altamente
diversificada

O sucesso de nossa estratégia é comprovado pela qualidade da nossa base de clientes, contando com marcas globais
com estratégia de publicidade voltada para dados. Por exemplo, atualmente, o setor de tecnologia representa uma
das maiores receitas por segmento de indústria da base de clientes da Companhia.
Como forma de medir o impacto das campanhas que realizamos para os nossos clientes e comprovar nossa efetividade,
utilizamos hoje uma combinação de ferramentas em que capturamos os dados de forma proprietária, como Quivid e
Wi-Fi, e dados de ferramentas de terceiros, como Hands Consultoria, Ibope e Geofusion.
Adicionalmente, está em fase de implementação uma iniciativa para padronizar as métricas do mercado OOH no Brasil
chamada Mapa OOH. O objetivo desse projeto é oferecer dados de audiência, alcance e frequência para o
planejamento de mídia OOH de forma comparável com outras mídias. Uma vez implementado representará um grande
avanço das métricas na indústria OOH.
Possuímos receita altamente pulverizada em nossos clientes, sendo que os 10 maiores clientes representaram
aproximadamente 23% da receita proforma consolidada do ano de 2019, em comparação a 26% no ano de 2018 e
30% no ano de 2017, enquanto nosso maior cliente individual representou 3.2%, comprovando nossa execução da
estratégia de aumentar diversificação de clientes e canais. Nosso relacionamento com os 10 maiores clientes em 30
de setembro de 2020 é de, em média, 9 anos.
Ao longo dos anos, conforme expandimos o nosso portfólio de canais de atuação, nossos clientes acompanharam
essa diversificação aumentando seus investimentos conforme nossos ativos foram incorporados. A tabela abaixo
demonstra a evolução da receita bruta por vertical ao longo dos anos para os nossos 10 clientes maiores.
% da Receita dos 10 maiores clientes

2019

2018

2017

Transportes
Shoppings Centers
Aeroportos
Ruas
Elevadores

55%
12%
13%
6%
14%

75%
4%
17%
4%
0%

91%
9%
0%
0%
0%

O gráfico abaixo demonstra a evolução consistente do investimento considerando nossos 10 maiores clientes em
relação ao ano anterior, em porcentagem de crescimento de investimento:
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Nossa estratégia de crescimento
Nossa estratégia de crescimento pode ser dividida em 3 frentes:
1.

Possuímos diversos projetos em que já assinamos os contratos e estão em fase de maturação, os quais se
destacam nos segmentos abaixo:
a.

Ruas: Estamos em constante busca de novos formatos de parcerias e canais, nesse contexto, em dezembro
de 2019, assinamos um contrato de parceria com a TemBici, que fornece soluções de mobilidade urbana
com estações de compartilhamento de bicicletas. Iniciamos a implementação das telas ao longo de 2020 nas
cidades do Rio de Janeiro e Recife que, uma vez finalizada, deverá contar com 310 telas combinadas, ao
passo em que possuímos potencial de expansão para mais 5 cidades no Brasil e 6 novas cidades na América
Latina.

b.

Transportes: Buscamos manter nossa posição de liderança no segmento de transportes e trazer inovações
para os nossos clientes. Em fevereiro de 2020, assinamos o contrato da CPTM que permite a implementação
de um projeto com painéis digitais ao longo de toda a malha de trens de seu sistema.

c.

Aeroportos: Como parte do nosso objetivo de oferecer uma plataforma completa e diversificada para os
nossos clientes, em dezembro de 2018, assinamos o contrato com os dois aeroportos, localizados em
Fortaleza e Porto Alegre, em que os projetos com as novas telas foram implementados recentemente e ainda
estão em fase de maturação da curva de receita e captura do potencial total desses contratos.

2.

Enxergamos potencial para crescimento orgânico, conquistando novos projetos, considerando que estimamos
que haja um pipeline de concessões públicas e privadas para os próximos 5 anos que estão concentradas nos
segmentos de aeroportos e ruas, principalmente. Essas potenciais concessões representam uma oportunidade
para expandirmos a nossa presença e sustentar um sólido crescimento de longo prazo nos principais canais em
que atuamos. Além disso, devemos continuar atuando de forma contínua e orgânica na expansão de nossa base
de contratos atuais nos segmentos de elevadores, shoppings e bancas de jornal (ruas), onde ainda enxergamos
potencial de expansão da nossa penetração atual nesses canais. Nosso percentual estimado de penetração em
30 de setembro de 2020 nesses canais em relação ao número de contratos representa (i) 15% em elevadores,
(ii) 22% em bancas de jornal, e (iii) 26% em shoppings.

3.

Estratégia de crescimento inorgânica: O mercado brasileiro de OOH ainda é bastante fragmentado, o que oferece
à Companhia a oportunidade de continuar crescendo por meio de aquisições. Nos últimos anos, a Companhia
realizou a aquisição de 5 empresas, adquirindo grandes capacidades de integração e execução. A Companhia
possui mapeadas 17 potenciais aquisições de players com contratos e presença em geografias complementares
ao nosso portfólio atual, sendo 10 desses targets no segmento de ruas em cidades como São Paulo, Campinas,
Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, entre outras, 4 aeroportos brasileiros, e 3 potenciais targets em
elevadores e transporte em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Adicionalmente, acreditamos que a potencial
internacionalização da Companhia para outros países nas Américas será realizada através de uma aquisição
inorgânica, permitindo um ganho de escala mais rápido e entrada em novos mercados de forma relevante,
replicando a estratégia de consolidação implementada no Brasil. A América Latina, um mercado ainda inexplorado
pela Companhia que em 2019 representou US$0.8bilhões em termos de faturamento de OOH de acordo com os
estudos do Global e Entertainment & Media Outlook (2019- 2023), representa uma oportunidade potencial de
novo mercado. Mapeamos oportunidades em países como México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina em 4
verticais de atuação: aeroportos, rua, transporte e elevadores.
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Nossas Desvantagens Competitivas
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados à
concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira
combinada. Vide, no Formulário de Referência, os itens 4.1. e 4.2.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA
A Companhia possui determinadas obrigações de manutenção de índices financeiros estabelecidas em sua
terceira emissão de debêntures. Caso não tenha sucesso em obter a dispensa (waiver) de manutenção destes
índices financeiros para determinados exercícios sociais, a Companhia poderá sofrer o vencimento
antecipado da dívida representada pelas debêntures.
Em 20 de março de 2020, a Companhia realizou sua terceira emissão de 660.000 (seiscentos e sessenta mil)
debêntures simples não conversíveis em ações (“Debêntures”), que são remuneradas por 100% da taxa CDI
acrescidos de spread de 2,70% ao ano, com vencimento para seis anos a contar de sua data de emissão, ou seja,
vencendo em 20 de março de 2026. O valor unitário das debêntures é de R$1.000,00 (mil reais) na data de emissão,
totalizando R$660.000.000, 00 (seiscentos e sessenta milhões de reais) na data da emissão.
Conforme cláusula 8.2.1, inciso (xxii) da respectiva escritura de emissão, a Companhia deve manter um índice
financeiro de Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 3,5x referentes ao exercício fiscal a se encerrar em 31 de
dezembro de 2020 e menor ou igual a 3,00x referentes aos exercícios fiscais a se encerrar a partir de 31 de dezembro
de 2021 (inclusive) com base nos indicadores pro forma, sendo a definição de EBITDA, para tal fim, o “lucro
operacional antes de receitas e despesas financeiras, excluindo receitas e despesas não recorrentes, resultado não
operacional, participações minoritárias, tributos, amortização e depreciação ao longo dos últimos 12 meses”. No caso
de aquisições de novos contratos adquiridos ao longo dos últimos 12 meses que não estejam integralmente
consolidados nas demonstrações financeiras anuais, o cálculo será pro forma considerando 12 meses integrais de
operação de tal aquisição ou contrato. A medição do referido índice é anual, com base nas demonstrações financeiras
findas em 31 de dezembro de cada ano. A inobservância do indicador poderá acarretar vencimento antecipado não
automático. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou Dívida Líquida de R$542,7 milhões e EBITDA
negativo de R$14,5 milhões. Em 17 de dezembro de 2020, a Companhia obteve junto aos titulares das Debêntures,
em sede de assembleia geral de debenturistas (“AGD”) waiver com relação ao descumprimento do índice financeiro
de Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 3,5x referentes ao exercício fiscal a se encerrar em 31 de dezembro de
2020, sendo acordado pelos debenturistas, também em referida AGD, a postergação da data de início apuração do
covenant financeiro para 2022, tendo como referência o exercício fiscal de 31 de dezembro de 2021. Não houve
negociação de outras condições e/ou de contrapartidas em referida AGD.
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da disseminação do
Coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos
negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar
em efeitos adversos relevantes em nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos
de caixa e, finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas nossas operações. Historicamente, algumas
epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus, a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus
H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente
conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave
(SARS) afetaram determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março
de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo
Coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o
vírus se disseminou por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.
A pandemia da COVID-19 afetou negativamente a economia global, interrompeu os gastos dos consumidores e as
cadeias de suprimento globais, e criou uma significativa volatilidade e impacto nos mercados financeiros. No primeiro
semestre de 2020, o Brasil foi considerado um dos centros da pandemia global em número de casos e óbitos, da
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COVID-19. A pandemia da COVID-19 teve e acreditamos que continuará tendo um impacto adverso relevante sobre
os nossos negócios e desempenho financeiro. O alcance do impacto adverso da pandemia da COVID-19 sobre os
nossos negócios e desempenho financeiro, inclusive a nossa capacidade de executar nossas estratégias de curto e
longo prazos e implantar iniciativas no período esperado dependerá de desdobramentos futuros, inclusive a duração
e gravidade da pandemia, especialmente no Brasil, o que é incerto e não pode ser previsto.
Em função da pandemia da COVID-19, e em resposta às normas ou recomendações editadas pelas autoridades
governamentais, bem como das decisões que tomamos, no período de 23 março a 13 de julho de 2020, nossa sede
e todos os nossos escritórios ficaram fechados e, após a reabertura, todos os nossos escritórios foram obrigadas a
operar com capacidade de pessoas reduzida e implementação de distanciamento social entre as posições de trabalho.
Em paralelo à isso, implementamos o teletrabalho e uma escala de revezamento de pessoas com presença física no
escritório a fim de manter as nossas operações ininterruptas. Caso a pandemia da COVID-19 se agrave ou uma nova
onda da doença se dissemine globalmente ou pelo Brasil, podemos enfrentar por mais tempo a obrigação de
fechamento de escritórios e/ou outras restrições operacionais com relação a alguns ou todos as nossas escritórios,
por períodos prolongados de tempo devido a, entre outros fatores, normas governamentais, que se encontram em
constante mutação, inclusive diretivas de saúde pública, políticas de quarentena, medidas de distanciamento social ou
até mesmo um lockdown. Assim, acreditamos que os nossos resultados operacionais poderão continuar a ser afetados
de forma adversa e relevante em decorrência da pandemia da COVID-19.
Adicionalmente, atuamos com publicidade em mídia out-of-home, sendo grande parte de nossos anúncios veiculados
em locais com grande circulação de pessoas, como, por exemplo, shopping centers, estações e vagões de trens e
metrôs, aeroportos e prédios comerciais, os quais foram e podem continuar a ser particularmente afetados pela
pandemia da COVID-19, especialmente em razão de restrições de circulação e fechamento destes locais, que
resultaram em renegociações contratuais e cancelamentos de campanhas publicitárias. Essas restrições resultaram
numa diminuição material de nossas receitas, bem como acarretaram uma suspensão de investimentos previstos junto
aos nossos parceiros, nos 9 meses encerrados em 30 de setembro de 2020 – Vide fator de risco “A Companhia possui
determinadas obrigações de manutenção de índices financeiros estabelecidas em sua terceira emissão de debêntures.
Caso não tenha sucesso em obter a dispensa (waiver) de manutenção destes índices financeiros para determinados
exercícios sociais, a Companhia poderá sofrer o vencimento antecipado da dívida representada pelas debêntures”.
Não podemos garantir que não haverá alteração do hábito dos consumidores ou que a frequência e volume de pessoas
em shopping centers, aeroportos, transporte público, ou em circulação não diminuirá em decorrência da pandemia da
COVID-19 e ensejará perdas de anunciantes, que poderão optar por outros meios de comunicação para veicular seus
materiais publicitários. Ainda, nosso modelo de negócios pode necessitar ser alterado caso os shopping centers,
aeroportos e locais onde nossos anúncios estão localizados tenham um fluxo de pessoas significativamente reduzido
ou sofram prejuízos relevantes em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo que não podemos garantir que
seremos eficientes na implementação de uma eventual mudança nem que ela será bem-sucedida.
Continuamos sujeitos a certas restrições operacionais e medidas de distanciamento social (incluindo, por exemplo,
limites no número de empregados em nossos escritórios), e não podemos prever quando isso não será mais
necessário e o impacto contínuo que isso poderá ter no comportamento do cliente e em nosso resultado operacional.
Isso pode causar aumentos na indisponibilidade de nossos sistemas e infraestrutura, interrupção dos serviços de
telecomunicações, falhas generalizadas do sistema bem como perdas gerais de produtividade. Dessa forma, nossa
capacidade de conduzir nossos negócios pode ser adversamente afetada.
A pandemia da COVID-19 também pode impactar a nossa cadeia de suprimentos, se as fábricas que produzem as
matérias primas dos displays que utilizamos ou as operações dos nossos prestadores de serviços de logística forem
interrompidas, encerradas temporariamente, enfrentarem falta de funcionários ou sofrerem os efeitos de uma segunda
onda de disseminação da COVID-19. Também pode haver interrupções ou atrasos em entregas e impactos negativos
na precificação de determinados componentes dos nossos displays. A nossa participação de recebimento de
importados varia de acordo com cada projeto implementado, sendo que no segmento de (i) elevadores geralmente
temos 79% de importação, (ii) em ruas geralmente importamos 90% dos equipamentos, (iii) em transportes 33%, e (iv)
em shoppings temos aproximadamente 45% de equipamentos importados para novos projetos. Todas as importações
são oriundas da China e podem ser afetadas por novas restrições e lockdowns.
Em outubro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta para uma nova onda de contágios,
principalmente no que diz respeito à Europa e aos Estados Unidos, o que contribui para incerteza de futuros
desdobramentos da pandemia.
Em decorrência das restrições de circulação, a Companhia enfrentou renegociações contratuais, mais especificamente
relacionadas a adiamento de campanhas publicitárias em locais de grande fluxo de pessoas, que ficaram
temporariamente fechados ou tiveram o seu fluxo drasticamente reduzido, como em shopping centers, aeroportos e
transportes, o que afetou e pode ainda afetar adversamente a Companhia. No âmbito dos contratos públicos firmados
pela Companhia, não podemos garantir que teremos sucesso em qualquer pleito de reequilíbrio econômico-financeiro
considerando os efeitos da pandemia de COVID-19, inclusive por meio processos administrativos ou judiciais.Para mais
informações sobre os processos relevantes de que somos partes, vide Seção 4 do Formulário de Referência, em
especial itens 4.3.
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A receita da Companhia diminuiu no período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020 em comparação
ao mesmo período de 2019, principalmente em razão da queda de circulação nos locais onde a Companhia atua –
shopping centers, aeroportos, ruas, etc., que geram, respectivamente 9%, 7% e 53% de nossa receita. Para mais
informações, consulte o item 10.1 do Formulário de Referência.
No contexto da recessão econômica no Brasil causada pela pandemia da COVID-19, também podemos enfrentar
dificuldades na obtenção de novos financiamentos de instituições financeiras, o que pode comprometer e/ou dificultar
o cumprimento dos covenants financeiros aos quais estamos sujeitos de acordo com nossos contratos de
financiamento. Se nossos negócios não gerarem fluxos de caixa operacionais suficientes, ou outros recursos não
estiverem disponíveis para nós por meio de empréstimos através das linhas de crédito ou de outras fontes, podemos
não conseguir cobrir nossas despesas, cumprir nossas obrigações com terceiros (inclusive fornecedores), investir no
crescimento do nosso negócio, responder aos desafios competitivos ou atender outras necessidades de liquidez e
capital, o que pode prejudicar nossos negócios. Os nossos custos com seguro também podem aumentar
substancialmente no futuro para cobrir os custos que as seguradoras poderão vir a incorrer em função dessa
pandemia.
Além disso, o fechamento de muitos shopping centers e locais de grande circulação onde possuímos displays e as
normas federais, estaduais e municipais relacionadas à pandemia da COVID-19, podem nos expor a riscos jurídicos,
reputacionais e financeiros em relação a nossos contratos de concessão de exploração de publicidade, como
pagamento de multas por rescisão antecipada, renegociação de valores, termos contratuais e suspensões. Não há
garantia de que, após a pandemia da COVID-19, conseguiremos retomar as operações nos atuais termos dos
contratos de concessão em vigor, ou sequer se conseguiremos cumprir com os termos dos contratos de concessões
atuais firmados pela Companhia antes da pandemia do COVID-19. Caso não sejamos capazes de arcar com os
pagamentos dos repasses, isso será considerado inadimplemento contratual, capaz de ensejar a rescisão antecipada
do contrato de locação, afetando, desta forma, a continuidade de nossa ocupação no local.
O alcance total do impacto da pandemia da COVID-19 sobre nossos negócios e resultados operacionais depende de
desdobramentos futuros, que são incertos e imprevisíveis, inclusive a duração e a disseminação da pandemia,
especialmente no Brasil, seu impacto sobre os mercados de capitais e financeiro e qualquer nova informação que possa
surgir sobre a gravidade do vírus, sua disseminação para outras regiões, bem como as ações tomadas para contê-la,
entre outras. No atual momento, não podemos estimar de forma razoável o alcance total do impacto da pandemia da
COVID-19 sobre os nossos negócios e resultados operacionais. Além disso, os efeitos da pandemia da COVID-19
poderão exacerbar os efeitos de outros fatores de risco divulgados nesta seção do Formulário de Referência. Para
maiores informações sobre os efeitos da COVID-19 sobre os negócios da Companhia, vide item 10.9 do Formulário
de Referência.
Se não tivermos sucesso em implementar nossa estratégia de crescimento, nossas operações poderão ser
adversamente afetadas.
Nossa estratégia de crescimento envolve a expansão da nossa rede de locais de atuação, como edifícios comerciais
e residenciais, mobiliário urbano, shopping centers, aeroportos e transportes públicos. A aquisição de novos locais
pode levar um período significativo de tempo e não há garantia de que a Companhia será capaz de identificar locais
adequados ou, mesmo se forem identificados locais adequados, que eles serão convertidos em locais ativos. Entre
outras coisas, a Companhia pode experimentar uma competição significativa por locais premium, isto é, com maior
concentração de consumidores e poder de compra e mais atraentes a anunciantes, com concorrentes, bem como
pode ser incapaz de chegar a termos comerciais aceitáveis com os proprietários dos locais.
Qualquer atraso ou falha em assegurar tais locais pode limitar a capacidade da Companhia de aumentar a receita
futura e pode ter um efeito adverso nos negócios, na condição financeira e nos resultados das operações da
Companhia. O aumento dos pagamentos para reter os sites existentes ou assegurar novos locais poderia resultar em
uma diminuição da lucratividade.
A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à nossa estratégia de
crescimento dependem de diversos fatores críticos, dentre os quais nossa competência e capacidade de (i) aproveitar
as novas ocasiões de consumo firmando novos contratos de concessão de exploração de publicidade em novos
espaços; (ii) fortalecer e expandir a oferta e variedade de produtos e serviços em condições competitivas para nossa
base de clientes; (iii) continuar com nossa estratégia de transformação digital, com o desenvolvimento de nossa
plataforma de painéis digitais adicionando captura de dados e implementação de serviços através de soluções de
conectividade, como hot-spots de wi-fi que implementamos na Linha Amarela do metrô de São Paulo e oferecendo
novos produtos e serviços de tecnologia a ela associados, através de soluções adicionais como o aplicativo
MeuCondomínio, ferramenta integrada na plataforma de edifícios residenciais da Eletromidia, que permite a
comunicação entre síndicos e moradores dos edifícios, e oferece funcionalidades como reserva de quadra, liberação
de visita, avisos e comunicados, entre outros, fortalecendo nossa cultura digital e permitindo acesso à dados para
entendimento do comportamento dos condôminos. Se não formos capazes em manter tais ferramentas, nossa cultura
digital poderá ser enfraquecida. Todos os fatores citados acima podem afetar adversamente a Companhia.
Além disso, considerando o caráter sazonal do nosso negócio, existem períodos em que a necessidade de capital de
giro é maior. Não existe garantia de que teremos oportunidade de (i) renovar nossas linhas de crédito atuais; (ii) ter
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acesso a novos financiamentos; (iii) emitir valores mobiliários no mercado de capitais em condições favoráveis; (iv)
negociar os prazos de pagamento com nossos fornecedores em condições atrativas; ou (v) receber de nossos clientes
em prazos reduzidos. Caso essas condições não ocorram, poderemos nos tornar insolventes, incapazes de
implementar nossa estratégia de crescimento e de responder a pressões de concorrentes ou de financiar iniciativas
importantes para a Companhia, o que poderá afetar adversamente e de forma relevante o nosso resultado operacional
e situação financeira.
Adicionalmente, qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira, provocada
por quaisquer fatores, incluindo em razão de pandemias e/ou outros surtos regionais ou internacionais, pode dificultar
tanto nosso acesso a novos financiamentos em termos aceitáveis, quanto a emissão de valores mobiliários em
condições favoráveis.
A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de aquisições ou parcerias,
as quais envolvem riscos. Além disso, a Companhia não pode garantir o sucesso de tais aquisições.
É possível que a Companhia venha a adquirir outros negócios correlacionados no âmbito de seu plano de crescimento
inorgânico, como o investimento da Companhia na Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (Elemidia). Para
atingir o objetivo traçado na estratégia de crescimento inorgânico, a Companhia precisa identificar, avaliar e adquirir
empresas e concluir tais aquisições em condições atrativas, bem como ter ou obter os recursos necessários para
realizar tais aquisições e conduzir apropriadamente o processo de integração de tais negócios adquiridos. A
Companhia não pode garantir que terá sucesso em identificar, avaliar efetivar aquisições no momento e/ou em termos,
preços e/ou condições desejados.
O sucesso de referidas aquisições ou investimentos se baseia na capacidade da Companhia de identificar
oportunidades e de estabelecer premissas precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento,
à integração e outros fatores relacionados aos respectivos negócios. Além disso, as novas aquisições podem resultar
em dificuldades na integração das empresas adquiridas, bem como no desvio de capital e da atenção da administração
da Companhia para outras oportunidades de negócios. A integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus
impactos financeiros podem afetar os resultados operacionais da Companhia de maneira adversa.
A estratégia de crescimento da Companhia envolve diversos riscos, dentre os quais se incluem:
•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham a se concretizar;

•

necessidade de recursos adicionais no âmbito de um processo de aquisição e demanda de tempo substancial
durante o processo de aquisição;

•

aquisição de negócios que não contribuam para a estratégia de crescimento da Companhia;

•

aquisição de negócios por valor acima do seu valor real;

•

aquisições podem não resultar o aumento previsto em suas receitas advindo de uma aquisição por razões
exógenas ao seu controle;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não identificar todos os
potenciais passivos contingentes da adquirida, tais como processos administrativos ou judiciais cíveis, fiscais,
criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades na condução dos negócios, contingências relacionadas a
propriedade intelectual e a Companhia pode não conseguir cobrar, total ou parcialmente, dos vendedores das
respectivas empresas adquiridas as indenizações pactuadas (quando houver) por tais passivos;

•

as demonstrações financeiras das empresas adquiridas podem ter sido preparadas em desacordo com as práticas
contábeis vigentes ou deficiências significativas de controles internos, ainda que não materializadas podem, por
estes ou por outros fatores, não refletir de forma verdadeira e adequada a condição financeira de referida
empresa;

•

não conclusão das aquisições nas condições que a Companhia vislumbra ou que atendam suas expectativas de
retorno;

•

eventual não cumprimento de condições precedentes para o fechamento da aquisição;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e custosa do que o
planejado e desviar a atenção da administração da Companhia; e

•

A ocorrência de quaisquer destes fatores ou outros fatores que a administração da Companhia não consiga prever
com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito adverso e relevante nos resultados de
seus negócios, reputação e na sua condição financeira.
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A Companhia opera num mercado altamente competitivo, e na hipótese de não conseguir competir, de forma
eficaz, resultados podem vir a ser afetados negativamente.
A Companhia opera em uma indústria altamente competitiva e pode não ser capaz de manter ou aumentar suas
receitas atuais de publicidade ou sua participação no mercado. A Companhia compete pelo mercado publicitário com
outros operadores de mídia out of home, incluindo outros meios de comunicação e empresas maiores cujas operações
são mais diversificadas, tais como televisão, rádio e outros meios de transmissão. e outros meios de comunicação em
todos os seus mercados Estes concorrentes diversificados têm a vantagem de vender produtos publicitários
complementares para os anunciantes. Além disso, competimos com uma grande variedade de mídia out-of-home,
incluindo publicidade em shopping centers, aeroportos, transportes, edifícios, supermercados e táxis. Os anunciantes
comparam os custos relativos das mídias disponíveis, incluindo o custo médio por mil impressões ou "CPM". Os
competidores da Companhia podem proceder à redução de seus preços, oferecendo preços mais vantajosos para
seus clientes atuais e potenciais, barrando, assim, o crescimento da Companhia no mercado. Caso estes concorrentes
forcem a redução dos preços praticados pela Companhia, a Companhia poderá precisar realizar um forte controle de
gastos para que possa manter e expandir sua participação no mercado, e poderá, inclusive, causar a perda de clientes
atuais e a dificuldade de atração de novos clientes. Isto afetaria negativamente a situação financeira e negocial e os
resultados da Companhia. Se não formos capazes de competir nestes termos, poderíamos perder clientes potenciais
e poderíamos ser pressionados a reduzir os preços abaixo daquelas que atualmente cobramos para reter clientes, o
que poderia ter um efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados de operações.
Também é possível que novos concorrentes possam emergir e adquirir rapidamente participação de mercado no setor
de publicidade digital out-of-home.
Além disso, nossos concorrentes podem desenvolver serviços ou meios de publicidade que sejam igualmente eficazes
ou superiores aos que oferecemos ou obter maior aceitação no mercado e reconhecimento de marca, bem como
podem optar por oferecer seus produtos e serviços a preços reduzidos durante crises econômicas, a fim de manter ou
aumentar sua participação no mercado. Agências de mídia e outros intermediários podem, portanto, ser induzidos a
selecionar os produtos de nossos concorrentes ou aumentar a pressão de preços. O aumento da concorrência para a
demanda existente para publicidade pode resultar em termos de reduzir os valores que cobramos dos clientes para
tentar reter anunciantes ou pode resultar na perda de clientes para concorrentes que oferecem preços mais baixos
que não podemos ou não queremos igualar. Se nossos concorrentes oferecem displays publicitários a preços inferiores
aos preços que cobramos de nossos clientes, podemos perder clientes potenciais e podemos ser pressionados a
reduzir nossas tarifas abaixo daquelas atualmente cobrado para reter os clientes, o que poderia ter um efeito adverso
em nossos negócios, condição financeira e resultados de operações.
Todos os nossos locais de exposição são objetos de contratos de concessão de uso de espaço e aluguel e uma vez
encerrado os prazos contratuais, mesmo que de longo prazo, passam por processos competitivos de renovação. Se
nossos concorrentes praticarem preços mais competitivos, podemos perder locais de exposição, o que poderia causar
um efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados de operações.
Além disso, a instalação de publicidade, especialmente displays de publicidade digital, por nós ou por nossos
concorrentes, a um ritmo que excede a capacidade do de mercado de absorver a oferta de displays também poderia
ter um efeito adverso em nossos negócios, condição financeira e resultados das operações. Se nossos concorrentes
forem mais bem-sucedidos no desenvolvimento de produtos de publicidade ou na atração e retenção de clientes,
nossos negócios, condição financeira e resultados de operações podem ser afetados adversamente.
EVENTOS RECENTES
Incorporação da Cosme Velho Participação S.A. e Olonk Empreendimentos e Participações
Em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou uma parcela cindida de sua acionista Olonk Empreendimentos
e Participações S.A. (“Olonk”) em razão de projeto de reestruturação das atividades da Olonk que visava trazer maior
eficiência e organização dos ativos e passivos da Olonk e seus acionistas. A parcela cindida correspondia a parcela
da participação societária detida pela Olonk na Companhia.
O patrimônio líquido da Olonk e o acervo líquido incorporado pela Companhia foram avaliados por peritos que emitiram
laudo de avaliação na data-base de 30 de setembro de 2020. O capital social da Companhia não sofreu alteração em
valor ou número de ações total. Parte das ações da Companhia que eram detidas pela Olonk foram redistribuídas
entre os atuais acionistas da Olonk.
Também em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou sua acionista Cosme Velho Participação S.A. (“Cosme
Velho”). A incorporação se deu de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia e a otimizar custos em sua
gestão.
O patrimônio líquido da Cosme Velho foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base de 30 de
setembro de 2020. Em função da incorporação, o capital social da Companhia foi aumentado em R$1.744.346,68 (um
milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), passando
de R$159.726.062,99 (cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil e sessenta e dois reais e
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noventa e nove centavos) para R$161.470.409,67 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta mil,
quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), sem a emissão de novas ações. A totalidade das ações da
Companhia que eram detidas pela Cosme Velho passaram a ser detidas pela única acionista da Cosme Velho.
Diante dos fatos citados anteriormente, a Companhia passou a ter como novo controlador Vesuvius LBO – Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.
Aquisição da totalidade da participação societária da Publibanca Brasil S.A.
Em 2 de dezembro de 2020, o Grupo adquiriu mais 30% das ações ordinárias da Publibanca Brasil S.A, elevando sua
participação acionária para 100%. A contraprestação de R$26.005.912,99 será paga aos acionistas não controladores,
sendo R$4.160.946,08 à Vista pagos no dia 2 de dezembro de 2020 e o valor de R$21.844.966,91 em 36 meses.
Desdobramento de ações da Companhia
A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 3 de dezembro de 2020, proposta de desdobramento
de ações, na proporção de 110 (cento e dez) ações ordinárias escriturais para cada 1 (uma) ação ordinária nominativa,
sem qualquer alteração no valor do capital social da Companhia. Assim, a quantidade de ações passou de 874.787
(oitocentas e setenta e quatro mil, setecentas e oitenta e sete) para 96.226.570 (noventa e seis milhões, duzentas e vinte
e seis mil, quinhentas e setenta), todas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Rescisão de contratos com partes relacionadas
Em 05/09/2013, 02/01/2017 e 09/08/2017 a Companhia celebrou contratos de prestação de serviços de consultoria
estratégica com os Srs. Paulo Racy Badra e Ricardo Otero, fundadores da Companhia e, atualmente conselheiros
(além de acionistas) e com o Sr. Paulo Badra (filho do Sr. Paulo Racy Badra e com atuação na Companhia desde
2000). Tais contratos foram celebrados tendo em vista a atuação dos Srs. Paulo Racy Badra, Paulo Badra e Ricardo
Otero por anos como diretores estatutários da Companhia responsáveis pela gestão geral e dia-a-dia de áreas chave
da Companhia, relacionamento com clientes e fornecedores relevantes, fruto do conhecimento acumulado ao longo
de mais de 20 anos no mercado de mídia out-of-home.
Em 7 de fevereiro de 2021 as partes celebraram termos de distrato prevendo a rescisão dos contratos acima mencionados
tão logo a Companhia tenha obtido seu registro de companhia aberta ou com a publicação do Anúncio de Início da Oferta, o
que ocorrer antes (para os contratos com a Badra&Otero Gestão em Publicidade Ltda.) e a partir de 31 de janeiro de 2021
(para o contrato com a Paulo Badra Gestão em Publicidade – EPP). Para mais informações sobre referidos contratos, vide
seções 16.2 e 16.3 do Formulário de Referência.
Planos de Opções
1º Plano de Opções (“1º SOP”)
A Companhia possui plano de opção de ações ordinárias aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
27 de novembro de 2017. De acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções de compra de ações de
emissão da Companhia os administradores, empregados em posição de comando ou gerencial e prestadores de
serviços da Companhia ou outras sociedades controladas. O número total de ações que poderão ser adquiridas no
âmbito do plano não excederá 5% (cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia em bases totalmente
diluídas, computando-se nesse cálculo todas as opções a serem outorgadas nos termos do plano, exercidas ou não,
exceto aquelas que tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas
outorgas), contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do plano esteja
sempre dentro do limite do capital autorizado da Companhia.
2º Plano de Opções (“2º SOP”)
Adicionalmente, assembleia geral extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2020 foi aprovado nosso segundo
plano de opção de ações ordinárias de nossa emissão. De acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções
de compra de ações de nossa emissão os administradores e empregados em posição de comando ou gerencial da
Companhia. Para fazer jus às opções, os outorgados deverão, uma vez decorrido os períodos especificados pelo
Conselho de Administração nos respectivos contratos de outorga, desde que não tenha havido o desligamento dos
referidos outorgados, investir recursos próprios na aquisição de determinada quantidade de ações próprias, conforme
estabelecido pelo Conselho de Administração. Para cada ação própria adquirida, a Companhia outorgará 4 (quatro)
opções. O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do 2º SOP não excederá 5% (cinco por cento)
do capital social total e votante da Companhia em bases totalmente diluídas, computando-se nesse cálculo todas as
opções a serem outorgadas nos termos do 2º SOP, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas sem
terem sido exercidas (e que voltarão a ficar disponíveis para novas outorgas), contanto que o número total de ações
emitidas ou passíveis de serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da
Companhia. Se qualquer opção for extinta ou cancelada sem ter sido integralmente exercida, as Ações vinculadas a tais
opções tornar-se-ão novamente disponíveis para futuras outorgas de opções.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 16 e 68, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e respectivas
notas explicativas, incorporadas por referência a este Prospecto, para melhor compreensão das
atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Vesuvius FIP, Olonk, São Pedro Capital e os Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas, considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Paulo Racy Badra, Ricardo Romeiro Otero, Alexandre Guerrero
Martins e Daniel Mattos Simões, considerados em conjunto.

Ações

42.557.232,00 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas
de quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em
até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 8.511.446 ações
ordinárias de emissão da Companhia, e nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar secundário em
percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das
Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações Adicionais),
ou seja, em até 6.383.584 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas
proporções indicada na página 38 deste Prospecto, e nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
conforme Opção de Ações do Lote Suplementar.

Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem considerar
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante
de até 42.557.232 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 31,40% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de
até 57.452.262 ações ordinárias de emissão da Companhia,
representativas de, aproximadamente, 42,39% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver
seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital Social
da Companhia” na página 35 deste Prospecto.

22

Agentes de Colocação
Internacional

Morgan Stanley & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco
Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc. e UBS
Securities LLC, considerados em conjunto.

Agente Estabilizador,
Coordenador Líder ou
Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.,
a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições Participantes da
Oferta, imediatamente após a distribuição da totalidade das Ações,
limitado a 6 (seis) meses, contados a partir da data de divulgação do
Anúncio de Início, na forma dos artigos 18 e 29 da Instrução
CVM 400, informando acerca do resultado final da Oferta, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste
Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A., a
ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições Participantes da
Oferta na forma do artigo 52 da Instrução CVM 400, informando
acerca do início do Prazo de Distribuição das Ações, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63
deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia e a sua adesão e admissão ao
Novo Mercado foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, cuja ata foi
registrada na JUCESP sob nº 40.425/21-6 em 27 de janeiro de 2021 e
publicada no DOESP e no jornal “A Gazeta de S. Paulo” em 4 de
dezembro de 2020.
A realização da Oferta Primária, 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
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, bem como seus termos e condições, foi
aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada em 3 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na
JUCESP sob nº 40.424/21-2 em 27 de janeiro de 2021 e publicada no
DOESP e no jornal “A Gazeta de S. Paulo” em 08 de dezembro de
2020.
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O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding (conforme definido no item 5 abaixo) e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada
na JUCESP e publicada no jornal “A Gazeta de S. Paulo” na data de
divulgação do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil seguinte.
A participação do Vesuvius FIP na Oferta Secundária, mediante a
alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade (incluindo as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), bem como seus termos e condições, foi aprovada, nos
termos do Regulamento vigente, em 30 de novembro de 2020, em
Reunião do Comitê Gestor e de Investimento. A fixação do Preço por
Ação será apreciada pelo Vesuvius FIP, por meio de deliberação em
âmbito de Reunião do Comitê Gestor e de Investimento a ser
realizada na data da fixação do Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação à
Olonk, São Pedro Capital e aos Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas para participação da Oferta, bem como para definição do
Preço por Ação.
Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.,
divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em 29 de janeiro
de 2021 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta,
com a identificação das Instituições Consorciadas, na forma do
artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de determinados
termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao
recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre
a Oferta – Características das Ações”, na página 49 deste Prospecto.
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Comunicado ao Mercado
Referente à Modificação
de Condições da Oferta e
Abertura de Prazo de
Desistência

Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de Condições da
Oferta e Abertura de Prazo para Desistência no Âmbito da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da Eletromidia S.A., divulgado nesta data, informando
que a Oferta foi modificada e, consequentemente, este Prospecto
Preliminar a o Aviso ao Mercado foram ajustados para: incluir a
seção “Eventos Recentes” no “Sumário da Companhia” contendo
informações sobre (i) a incorporação da Cosme Velho Participação
S.A. e Olonk Empreendimentos e Participações S.A.; (ii) a aquisição
da Publibanca Brasil S.A, que constam na seção “Eventos
Subsequentes” do Formulário de Referência; (iii) o desdobramento
de ações da Companhia; (iv) a rescisão dos contratos celebrados
pela Companhia com a Badra & Otero Gestão em Publicidade Ltda.
e a Paulo Badra Gestão em Publicidade – EPP; e (v) os planos de
opção de compra de ações da Companhia aprovados pela
Assembleia Geral de Acionistas e suas respectivas diluições
potenciais.
Adicionalmente, tendo em vista a abertura do período de desistência
informada pelo Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de
Condições da Oferta e Abertura de Prazo de Desistência, o
cronograma tentativo da Oferta foi ajustado exclusivamente para
prever os prazos de início e término do período de desistência.

Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A., a
ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente-anuente,
a B3.

Contrato de Distribuição
Internacional

Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a
Companhia, os Acionistas Vendedores, e os Agentes de Colocação
Internacional.

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
Eletromidia S.A., a ser celebrado entre o Vesuvius FIP, na qualidade
de doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de tomador, e a
Corretora.

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

Coordenador Líder, Itaú BBA, Bradesco BBI, o Santander e o UBS
BB, considerados em conjunto.

Corretora

Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Cronograma da Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a
Oferta – Cronograma da Oferta”, na página 62 deste Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação
das Ações do
Lote Suplementar

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

Deliberação CVM 476

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

Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes da Oferta, após a dedução das
comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito da
Oferta, serão destinados para: (i) Projetos de expansão orgânica em
andamento; (ii) Aquisições Oportunísticas e Novas Concessões; e
(iii) Tecnologia.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados, nas respectivas proporções, aos
Acionistas Vendedores.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 99 deste Prospecto.
Disponibilização
de anúncios e avisos
da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede
mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$17,81 e R$23,00, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos na página 16 deste
Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem
ser considerados antes de decidir investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária dos Coordenadores da
Oferta de liquidar, na Data de Liquidação, a totalidade das Ações
(considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos
investidores que as subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e
até os limites individuais de garantia firme de cada um dos
Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de
Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por
investidores não tenham sido totalmente integralizadas/liquidadas na
Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado
o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e
não solidária, a integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na
proporção e até os limites individuais previstos no Contrato de
Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença
entre (i) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, multiplicado pelo
Preço por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número
de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) efetivamente integralizadas/liquidadas por
investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a ser definido
conforme o Procedimento de Bookbuilding. A Garantia Firme de
Liquidação passará a ser vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding,
assinado e cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato
de Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, deferido o
registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, deferidos os registros da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em
caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda
das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta, nos termos
do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido
conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto
nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência
das atividades previstas no Contrato de Estabilização, conforme
disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço
das Ações” na página 48 deste Prospecto.
Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 64 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 15 de
dezembro de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas
a participar da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações
exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais.
Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

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

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.

Investidores
Institucionais Locais

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

Investidor Não
Institucional

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

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ELMD3”.

Oferta

Oferta Primária e Oferta Secundária, consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo

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

Oferta Institucional

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

A distribuição primária de, inicialmente 39.303.762 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos
Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições
Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais, com esforços de colocação das Ações no exterior
realizados
pelos
Agentes
de
Colocação
Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Oferta Secundária

A distribuição secundária de, inicialmente, 3.253.470 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia
e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução
CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a
participação das Instituições Consorciadas, junto a Investidores Não
Institucionais e Investidores Institucionais, com esforços de colocação
das Ações no exterior realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional, exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

Pedido de Reserva

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

Período de Reserva

Período compreendido entre 29 de janeiro de 2021, inclusive, e 10
de fevereiro de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos
de Reserva pelos Investidores Não Institucionais.
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Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 29 de janeiro de 2021, inclusive, e 02 de
fevereiro de 2021, inclusive, data esta que antecederá em, pelo
menos, 7 (sete) dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas
Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

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 pessoa física ou jurídica e/ou administradores
da Companhia e/ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como
seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau; (ii) controladores pessoa física ou jurídica
e/ou administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou
dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) administradores,
funcionários, operadores e demais prepostos das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação e distribuição da Oferta;
(iv) agentes autônomos que prestem serviços às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional
no âmbito da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidas na Oferta;
(viii) cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (v)
acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado
entre R$17,81 e R$23,00, ressalvado, no entanto, que o preço por
Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é
meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observadas
as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no
caso de um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, conforme descrito
neste Prospecto.
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é
justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores
Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas
Ações 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 da
fixação do Preço por Ação.
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 Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário”, na página 70 deste
Prospecto.
Procedimento de
Bookbuilding

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

Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais
considerados em conjunto.
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e

Investidores

Institucionais,

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria obrigar-se-ão perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, a não efetuar, direta ou indiretamente,
quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sujeito a determinadas exceções:
sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a
venda, empenhar ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender, emitir, contratar a venda,
contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias
para adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar
qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a
outros, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i) a (iii).
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses:
(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por escrito
a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares imediatos do
mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se
por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de
lock-up, desde que, antes de tal transferência, o respectivo destinatário
comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por escrito a
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e
(iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo
signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da Oferta
ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de
um determinado número de ações para fins de realização das
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia.

Valor Total da Oferta

R$868.167.532,80, considerando o Preço por Ação, que é o ponto
médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 (três mil
do Pedido de Reserva
reais) e o valor máximo de pedido de investimento é de
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Não Institucional.
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Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

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

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder,
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 175.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$161.470.409,67 (cento e sessenta
e um milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos),
dividido em 96.226.570 (noventa e seis milhões, duzentas e vinte e seis mil, quinhentas e setenta)
ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de
250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e
as demais condições de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim
como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima.
Na hipótese de colocação das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

96.226.570
96.226.570

135.530.332
135.530.332

(1)
(2)

161.470.409,67
161.470.409,67

963.267.154,47
963.267.154,47

Com base no Preço por Ação.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

96.226.570
96.226.570

135.530.332
135.530.332

(1)
(2)

161.470.409,67
161.470.409,67

963.267.154,47
963.267.154,47

Com base no Preço por Ação.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação das Ações, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as
Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

96.226.570
96.226.570

135.530.332
135.530.332

(1)
(2)

161.470.409,67
161.470.409,67

963.267.154,47
963.267.154,47

Com base no Preço por Ação.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

35

Na hipótese de colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

96.226.570
96.226.570

135.530.332
135.530.332

(1)
(2)

161.470.409,67
161.470.409,67

963.267.154,47
963.267.154,47

Com base no Preço por Ação.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Acionistas da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% (cinco por cento) ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia
e pelos membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após
a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar as
Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior ...............................................................
Olonk Empreendimentos e Participações S.A.......
Ricardo Romeiro Otero ..........................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia .............................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ...........
Alexandre Guerrero Martins (SOP) .......................
Paulo Racy Badra ..................................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) ............
Daniel Mattos Simões (SOP) .................................
Luis Gustavo Pereira da Silva ...............................
Marina Pereira Melemendjian ................................
Gilberto Tarantino Zurita ........................................
Jued Abud Andari ..................................................
Outros ....................................................................
Total ......................................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias

%

77.441.980
5.706.470
5.315.640

80,48%
5,93%
5,52%

77.441.980
5.706.470
3.986.730

57,14%
4,21%
2,94%

3.949.330
902.440
164.450
1.924.560
488.950
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
0
96.226.570

4,10%
0,94%
0,17%
2,00%
0,51%
0,19%
0,04%
0,07%
0,02%
0,02%
0,00%
100,0%

3.949.330
902.440
164.450
0
488.950
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
42.557.232
135.530.332

2,91%
0,67%
0,12%
0,00%
0,36%
0,14%
0,03%
0,05%
0,01%
0,01%
31,40%
100,0%
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Acionista

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior ...................................................
Olonk Empreendimentos e
Participações S.A. .......................................
Ricardo Romeiro Otero ..................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ......................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ...
Alexandre Guerrero Martins (SOP) ...............
Paulo Racy Badra ..........................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) ....
Daniel Mattos Simões (SOP) .........................
Luis Gustavo Pereira da Silva .......................
Marina Pereira Melemendjian ........................
Gilberto Tarantino Zurita ................................
Jued Abud Andari ..........................................
Outros ............................................................
Total ..............................................................

Após a Oferta
Ações Ordinárias

%

77.441.980

80,48%

70.556.494

52,06%

5.706.470
5.315.640

5,93%
5,52%

5.027.983
3.514.108

3,71%
2,59%

3.949.330
902.440
164.450
1.924.560
488.950
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
0
96.226.570

4,10%
0,94%
0,17%
2,00%
0,51%
0,19%
0,04%
0,07%
0,02%
0,02%
0,00%
100,0%

3.598.189
822.203
164.450
0
445.477
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
51.068.678
135.530.332

2,65%
0,61%
0,12%
0,00%
0,33%
0,14%
0,03%
0,05%
0,01%
0,01%
37,68%
100,0%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior .............................................................
Olonk Empreendimentos e
Participações S.A. ............................................
Ricardo Romeiro Otero ........................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ...........................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ..........
Alexandre Guerrero Martins (SOP) ......................
Paulo Racy Badra ................................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) ..........
Daniel Mattos Simões (SOP) ...............................
Luis Gustavo Pereira da Silva ..............................
Marina Pereira Melemendjian ..............................
Gilberto Tarantino Zurita ......................................
Jued Abud Andari.................................................
Outros ..................................................................
Total .....................................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%

77.441.980

80,48%

72.277.866

53,33%

5.706.470
5.315.640

5,93%
5,52%

5.197.605
3.632.264

3,84%
2,68%

3.949.330
902.440
164.450
1.924.560
488.950
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
0
96.226.570

4,10%
0,94%
0,17%
2,00%
0,51%
0,19%
0,04%
0,07%
0,02%
0,02%
0,00%
100,0%

3.685.974
842.262
164.450
0
456.345
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
48.940.816
135.530.332

2,72%
0,62%
0,12%
0,00%
0,34%
0,14%
0,03%
0,05%
0,01%
0,01%
36,11%
100,0%
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e considerando as
Ações do Lote Suplementar
Acionista
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior ..............................................................
Olonk Empreendimentos e
Participações S.A. .............................................
Ricardo Romeiro Otero .......................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ............................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) .........
Alexandre Guerrero Martins (SOP) .....................
Paulo Racy Badra ...............................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) .........
Daniel Mattos Simões (SOP) ..............................
Luis Gustavo Pereira da Silva .............................
Marina Pereira Melemendjian .............................
Gilberto Tarantino Zurita .....................................
Jued Abud Andari................................................
Outros .................................................................
Total ....................................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%

Após a Oferta
Ações Ordinárias

%

77.441.980

80,48%

65.392.380

48,25%

5.706.470
5.315.640

5,93%
5,52%

4.519.118
3.159.642

3,33%
2,33%

3.949.330
902.440
164.450
1.924.560
488.950
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
0
96.226.570

4,10%
0,94%
0,17%
2,00%
0,51%
0,19%
0,04%
0,07%
0,02%
0,02%
0,00%
100,0%

3.334.833
762.025
164.450
0
412.872
186.560
38.390
67.320
20.240
20.240
57.452.262
135.530.332

2,46%
0,56%
0,12%
0,00%
0,30%
0,14%
0,03%
0,05%
0,01%
0,01%
42,39%
100,0%

Acionistas Vendedores
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento no
Exterior, um fundo de investimento em participações multiestratégia constituído e existente sob as
leis do Brasil, regido pelo regulamento aprovado em 24 de janeiro de 2020, inscrito no CNPJ/ME sob
o nº 18.579.353/0001-53, gerido por BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., com sede na Rua
Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.025.053/0001-62.
Olonk Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Gabriel Ortiz, nº 153, Jardim Guedala,
CEP 05612-070, inscrita no CNPJ/ME sob n° 10.251.053/0001-39.
SPCTWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em
participações multiestratégia, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 37.623.135/0001-13, gerido por São Pedro Capital Investimentos
Ltda., com sede na Rua Joaquim Floriano, 960 – 6º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.230.876/0001-43.
Paulo Racy Badra, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 3.273.457 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 808.994.808-10, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Professor Gabriel Ortiz, nº 153,
Jardim Guedala, CEP 05612-070.
Ricardo Romeiro Otero, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG
n° 12.186.794-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n° 090.801.958-04, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Professor Gabriel Ortiz, nº 153,
Jardim Guedala, CEP 05612-070.
Alexandre Guerrero Martins, brasileiro, casado, publicitário, portador da cédula de identidade RG
nº 18.915.752-5 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 197.145.888-04, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campo Largo, nº 190, Apto. 201, Vila Bertioga,
CEP 03186-010.
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Daniel Mattos Simões, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitário,
portador da cédula de identidade RG nº 30.327.860-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o
nº 298.119.868-86, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Professor Fonseca Rodrigues, nº 960, apto. 07, Alto de Pinheiros, CEP 05461-010.
Acordo de Acionistas
A Companhia possui três acordos de acionistas arquivados na sua sede: (i) o Acordo de Acionistas
celebrado entre Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
Investimento no Exterior (“Vesuvius FIP”), Olonk Empreendimentos e Participações S.A., Paulo Racy
Badra, Ricardo Romeiro Otero, Alexandre Guerrero Martins, Daniel Mattos Simões. e, como
intervenientes anuentes, a Companhia, Paulo Badra, Fernanda Badra Violante e Elemidia
Consultoria e Serviços de Marketing S.A. em 25 de setembro de 2013, conforme aditado em 28 de
fevereiro de 2016 e em 1º de dezembro de 2020 (“Acordo de Acionistas Principal”); (ii) o Acordo
de Acionistas celebrado entre Vesuvius FIP, Olonk Empreendimentos e Participações S.A. e os
acionistas outorgados pelo Plano de Opções da Companhia em 24 de junho de 2019 (“Acordo de
Acionistas SOP”); e (iii) o Acordo de Acionistas celebrado entre o Vesuvius FIP, SPCTWO Fundo
de Investimento em Participações Multiestratégia (“SPCTWO”), Olonk Empreendimentos e
Participações S.A., Paulo Racy Badra, Ricardo Romeiro Otero, Alexandre Guerrero Martins, Daniel
Mattos Simões. e, como intervenientes anuentes, a Companhia, Paulo Badra e Fernanda Badra
Violante (“Acordo de Acionistas SPCTWO”).
Em 21 de dezembro de 2020, foi assinado pelo Vesuvius FIP, Olonk Empreendimentos e
Participações S.A., Paulo Racy Badra, Ricardo Romeiro Otero e Alexandre Guerrero Martins um
novo acordo de acionistas da Companhia ao qual aderirão os acionistas outorgados pelo plano de
opções da Companhia aprovado em 21 de dezembro de 2020. Como nenhum beneficiário do plano
de opções da Companhia aprovado em 21 de dezembro de 2020 adquiriu até esta data ações de
emissão da Companhia, tal acordo de acionistas ainda não produz efeitos. Suas características
serão descritas nesta seção uma vez que os beneficiários adquiram ações da Companhia via plano
de opções da Companhia aprovado em 21 de dezembro de 2020 (“Acordo de Acionistas SOP II”).
Para maiores informações sobre os principais termos e condições estabelecidos nos acordos de
acionista da Companhia, vide item 15.5 do Formulário de Referência.
Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

Companhia .............................................
Ricardo Romeiro Otero ...........................
Paulo Racy Badra...................................
Total .......................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

39.303.762
1.328.910
1.924.560
42.557.232

801.796.744,80
27.109.764,00
39.261.024,00
868.167.532,80

769.724.875
26.025.373
37.690.583
833.440.831

Com base no Preço por Ação de R$20,40.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
Valores estimados e, portanto, sujeito a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar:

Companhia .................................................................
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior ..............................................................
Olonk Empreendimentos e Participações S.A............
Ricardo Romeiro Otero ...............................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia ..................................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ................
Paulo Racy Badra.......................................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) .................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

39.303.762

801.796.744,80

769.724.875

6.885.486
678.487
1.801.532

140.463.914,40
13.841.134,80
36.751.252,80

134.845.358
13.287.489
35.281.203

351.141
80.237
1.924.560
43.473
51.068.678

7.163.276,40
1.636.834,80
39.261.024,00
886.849,20
1.041.801.031

6.876.745
1.571.361
37.690.583
851.375
1.000.128.990

Com base no Preço por Ação de R$20,40.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
Valores estimados e, portanto, sujeito a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada Acionista Vendedor, considerando as Ações do Lote Suplementar, sem considerar as Ações
Adicionais:

Companhia ....................................................................
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior ............................................................
Olonk Empreendimentos e Participações S.A. .............
Ricardo Romeiro Otero .................................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia......................................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ...................
Paulo Racy Badra .........................................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) ...................
Total..............................................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

39.303.762

801.796.744,80

769.724.875

5.164.114
508.865
1.683.376

105.347.925,60
10.380.846,00
34.340.870,40

101.134.009
9.965.612
32.967.236

263.356
60.178
1.924.560
32.605
48.940.817

5.372.462,40
1.227.631,20
39.261.024,00
665.142,00
998.392.646

5.157.564
1.178.526
37.690.583
638.536
958.456.941

Com base no Preço por Ação de R$20,40.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
Valores estimados e, portanto, sujeito a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

Companhia .................................................................
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento
no Exterior ..............................................................
Olonk Empreendimentos e Participações S.A............
Ricardo Romeiro Otero ...............................................
SPCTwo Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia .................................
Alexandre Guerrero Martins (Cisão Olonk) ................
Paulo Racy Badra .......................................................
Daniel Mattos Simões (Ações Originárias) .................
Total ...........................................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

39.303.762

801.796.744,80

769.724.875

12.049.600
1.187.352
2.155.998

245.811.840,00
24.221.980,80
43.982.359,20

235.979.366
23.253.102
42.223.065

614.497
140.415
1.924.560
76.078
57.452.262

12.535.738,80
2.864.466,00
39.261.024,00
1.551.991,20
1.172.026.145

12.034.309
2.749.887
37.690.583
1.489.912
1.125.145.099

Com base no Preço por Ação de R$20,40.
Sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções.
Valores estimados e, portanto, sujeito a alterações.
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Recursos Líquidos(1)(2)(3)
(R$)

Modificação da Oferta
Em razão do Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de Condições da Oferta e Abertura
de Prazo de Desistência, com a modificação dos termos da Oferta, nos termos dos artigos 25 a 27
da Instrução CVM 400, os Investidores Não Institucionais que já tenham aderido à Oferta por meio
de celebração de Pedido de Reserva junto à respectiva Instituição Consorciada poderão desistir do
seu Pedido de Reserva, até às 14h00 do dia 12 de fevereiro de 2021, mediante comunicação à
respectiva Instituição Consorciada na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva, presumindo-se,
na falta da manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional em não revogar sua aceitação.
Se o Investidor Não Institucional que revogar sua aceitação já tiver efetuado qualquer pagamento,
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo de 3 dias úteis
contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu Pedido de Reserva será considerado
válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total do seu
investimento.
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA, bem
como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e demais
normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de
determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações junto
a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de
Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) poderá, a critério dos Acionistas Vendedores e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, nas proporções indicada na página 38 deste Prospecto, 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 do Lote Suplementar), ou seja, em até 8.511.446 ações ordinárias
de emissão da Companhia e nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações Adicionais”).
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar
as Ações Adicionais), ou seja, em até 6.383.584 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicada na página 38 deste Prospecto. e
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote
Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta (“Opção de
Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de
assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data
de início da negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer
a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a
decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia 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 Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não
serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional,
nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais.
Aprovações Societárias
A abertura de capital da Companhia e a sua adesão e admissão ao Novo Mercado foram aprovados
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, cuja ata
foi registrada na JUCESP sob nº 40.425/21-6 em 27 de janeiro de 2021 e publicada no DOESP e no
jornal “A Gazeta de S. Paulo” em 4 de dezembro de 2020.
A realização da Oferta Primária, 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 acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
bem como seus termos e condições, foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 3 de dezembro de 2020, cuja ata foi registrada na JUCESP sob nº
40.424/21-2 em 27 de janeiro de 2021 e publicada no DOESP e no jornal “A Gazeta de S. Paulo” em
08 de dezembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia
a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido no item 5
abaixo) e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na
JUCESP e publicada no jornal “A Gazeta de S. Paulo” na data de divulgação do Anúncio de Início e
no DOESP no dia útil seguinte.
A participação do Vesuvius FIP na Oferta Secundária, mediante a alienação das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade (incluindo as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), bem como seus termos e condições, foi aprovada, nos termos do Regulamento
vigente, em 30 de novembro de 2020, em Reunião do Comitê Gestor e de Investimento. A fixação
do Preço por Ação será apreciada pelo Vesuvius FIP, por meio de deliberação em âmbito de Reunião
do Comitê Gestor e de Investimento a ser realizada na data da fixação do Preço por Ação.
Não foi necessária qualquer aprovação societária em relação à Olonk, São Pedro Capital e aos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para participação da Oferta, bem como para definição do
Preço por Ação.
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Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão as
Instituições Consorciadas para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$17,81 e R$23,00
(“Faixa Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo
desta 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 serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto
no caso de um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o
Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a
opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.”, na página 71 deste Prospecto.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”).
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento nas Ações 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 da fixação do
Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding em até 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap),
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400; são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para 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 74 deste Prospecto.
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 Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 70 deste Prospecto.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um
montante de até 42.557.232 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de,
aproximadamente, 31,40% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando
a colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até 57.452.262
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 42,39% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações
sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 35 deste Prospecto.
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Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados e consultores, traduções, taxas de registro, custos da B3 e
outras despesas descritas abaixo serão suportadas exclusivamente pela Companhia. As comissões
a serem pagas aos Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Custos

Valor total(1)
(R$)

Comissão de Coordenação(5) ................................
Comissão de Colocação(6) .....................................
Comissão de Garantia Firme(7) ..............................
Comissão de Incentivo(8) .......................................
Total de Comissões.............................................
Impostos, Taxa e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na CVM .....................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................
Despesas com Auditor ..........................................
Despesas com Advogados e Consultores(9) ..........
Outras Despesas(9) ................................................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas(10) ....................

5.209.005
15.627.016
5.209.005
8.681.675
34.726.701
3.709.050
634.629
436.899
36.524
3.400.000
5.215.078
289.000
13.721.179
48.447.881

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(1)(2)(3)(4)

Custo unitário
por Ação(1)(2)(4)
(R$)

0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,07%
0,05%
0,00%
0,39%
0,60%
0,03%
1,58%
5,58%

0,12
0,37
0,12
0,20
0,82
0,09
0,01
0,01
0,00
0,08
0,12
0,01
0,32
1,14

Com base no Preço por Ação.
Sem considerar o exercício da opção de Ações Suplementares e as Ações Adicionais.
Devido aos Coordenadores da Oferta.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por
Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por
Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por
Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme de Liquidação no âmbito da
Oferta) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Comissão de Incentivo é de 1% sobre o Produto de Colocação da Oferta. A remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de
Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de
parâmetros a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
As despesas com auditores, advogados e consultores da tabela não impactam os recursos líquidos a serem captados pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow), publicidade, apresentações e printing.
Este valor já contempla o rateio de despesas e comissões entre os Acionistas Vendedores e Companhia, conforme o mecanismo descrito
na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto Preliminar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar:
Custos

Valor total(1)
(R$)

Comissão de Coordenação(4) ...............................
Comissão de Colocação(5) ....................................
Comissão de Garantia Firme(6) .............................
Comissão de Incentivo(7) ......................................
Total de Comissões............................................
Impostos, Taxa e Outras Retenções ....................
Taxa de Registro na CVM ....................................
Taxa de Registro na B3 ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ..............................
Despesas com Auditor .........................................
Despesas com Advogados e Consultores(8) .........
Outras Despesas(8) ...............................................
Total de Despesas da Oferta .............................
Total de Comissões e Despesas(9) ....................

6.250.806,19
18.752.418,56
6.250.806,19
10.418.010,31
41.672.041,25
4.450.859,97
634.628,72
497.671,12
43.828,57
3.400.000,00
5.215.077,50
289.000,00
14.531.065,88
56.203.107,13

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(1)(2)(3)(4)

Custo unitário
por Ação(1)(2)(3)
(R$)

0,60%
1,80%
0,60%
1,00%
4,00%
0,43%
0,06%
0,05%
0,00%
0,33%
0,50%
0,03%
1,39%
5,39%

0,12
0,37
0,12
0,20
0,82
0,09
0,01
0,01
0,00
0,07
0,10
0,01
0,28
1,10

Com base no Preço por Ação.
Devido aos Coordenadores da Oferta.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme de Liquidação no
âmbito da Oferta) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de 1% sobre o Produto de Colocação da Oferta. A remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta,
que independe de parâmetros a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Este valor já contempla o rateio de despesas e comissões entre os Acionistas Vendedores e Companhia, conforme o mecanismo descrito
na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto Preliminar. Incluídos os custos estimados
com a apresentação para investidores (roadshow), publicidade, apresentações e printing.
As despesas com auditores, advogados e consultores da tabela não impactam os recursos líquidos a serem captados pela Companhia.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote
Suplementar:
Custos
Comissão de Coordenação(4) ...............................
Comissão de Colocação(5) ....................................
Comissão de Garantia Firme(6) .............................
Comissão de Incentivo(7) ......................................
Total de Comissões............................................
Impostos, Taxa e Outras Retenções ....................
Taxa de Registro na CVM ....................................
Taxa de Registro na B3 ........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ..............................
Despesas com Auditor .........................................
Despesas com Advogados e Consultores(8) .........
Outras Despesas(8) ...............................................
Total de Despesas da Oferta .............................
Total de Comissões e Despesas(9) ....................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Valor total(1)
(R$)
7.162.381,90
17.580.392,29
5.209.005,20
9.983.926,46
39.935.705,86
4.265.407,43
634.628,72
482.478,19
42.002,38
3.400.000,00
5.215.077,50
289.000,00
14.328.594,22
54.264.300,07

% em relação ao Valor
Total da Oferta(1)(2)(3)

Custo unitário
por Ação(1)(2)
(R$)

0,72%
1,76%
0,52%
1,00%
4,00%
0,43%
0,06%
0,05%
0,00%
0,34%
0,52%
0,03%
1,44%
5,44%

0,15
0,36
0,11
0,20
0,82
0,09
0,01
0,01
0,00
0,07
0,11
0,01
0,29
1,11

Com base no Preço por Ação.
Devido aos Coordenadores da Oferta.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base (sem considerar as Ações Adicionais) mais 50% da remuneração das
ações referentes ao lote suplementar.
Comissão de Colocação composta de 20% da remuneração base (sem considerar as Ações Adicionais) mais 50% da remuneração das
ações referentes ao lote suplementar.
Comissão de Garantia Firme não considera as Ações do Lote Suplementar e é composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o
produto resultante da multiplicação entre (i) a quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Adicionais e do
Ações do Lote Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de 1% sobre o Produto de Colocação da Oferta. A remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta,
que independe de parâmetros a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Este valor já contempla o rateio de despesas e comissões entre os Acionistas Vendedores e Companhia, conforme o mecanismo descrito
na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto Preliminar. Incluídos os custos estimados
com a apresentação para investidores (roadshow), publicidade, apresentações e printing.
As despesas com auditores, advogados e consultores da tabela não impactam os recursos líquidos a serem captados pela Companhia.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Custos
Comissão de Coordenação(4) ................................
Comissão de Colocação(5) .....................................
Comissão de Garantia Firme(6) ..............................
Comissão de Incentivo(7) .......................................
Total de Comissões.............................................
Impostos, Taxa e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na CVM .....................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................
Despesas com Auditor ..........................................
Despesas com Advogados e Consultores(8) ..........
Outras Despesas(8) ................................................
Total de Despesas da Oferta ..............................
Total de Comissões e Despesas(9) .....................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

Valor total(1)
(R$)
8.204.182,89
20.705.795,27
6.250.806,19
11.720.261,45
46.881.045,79
5.007.217,40
634.628,72
543.249,91
49.307,14
3.400.000,00
5.215.077,50
289.000,00
15.138.480,67
62.019.526,46

% em relação ao Valor
Total da Oferta(1)(2)(3)

Custo unitário
por Ação(1)(2)
(R$)

0,70%
1,77%
0,53%
1,00%
4,00%
0,43%
0,05%
0,05%
0,00%
0,29%
0,44%
0,02%
1,29%
5,29%

0,14
0,36
0,11
0,20
0,82
0,09
0,01
0,01
0,00
0,06
0,09
0,01
0,26
1,08

Com base no Preço por Ação.
Devido aos Coordenadores da Oferta.
Os valores e percentuais apresentados refletem ajustes de arredondamento e, assim, os totais apresentados podem não corresponder à
soma aritmética dos números que os precedem.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base (considerando as Ações Adicionais) mais 50% da comissão referente
as Ações do Lote Suplementar, no caso de exercício da opção de Ações Suplementares.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base (considerando as Ações Adicionais) mais 50% da comissão referente as
Ações do Lote Suplementar, no caso de exercício da opção de Ações Suplementares.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme de Liquidação no
âmbito da Oferta) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
Considerando que a Remuneração de Incentivo é de 1% sobre o Produto de Colocação da Oferta. A remuneração de Incentivo, conforme
descrita no Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta,
que independe de parâmetros a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
Este valor já contempla o rateio de despesas e comissões entre os Acionistas Vendedores e Companhia, conforme o mecanismo descrito
na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto Preliminar. Incluídos os custos estimados
com a apresentação para investidores (roadshow), publicidade, apresentações e printing.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de
remuneração que dependa do Preço por Ação.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como com as comissões da
Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá
afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma.”, na página 75 deste Prospecto.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um
período de até 30 (trinta) dias contados da data de início de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na B3, inclusive, por meio de operações bursáteis de compra e venda de
ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da
B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando
obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no estatuto
social da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado,
conforme vigentes nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
•

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

•

observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e do estatuto social da
Companhia, direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social,
não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos
termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos adicionais e demais
proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por deliberação de assembleia geral
ou pelo conselho de administração, conforme aplicável;

•

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

•

direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada;

•

no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social, nos
termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;

•

direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição emitidos pela Companhia, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo 172 da Lei das Sociedades
por Ações;

•

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

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.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais, no
âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição
Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta realizarão a
distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, a ser prestada exclusivamente pelos
Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites
individuais previstos na página 35 deste Prospecto, em conformidade com o disposto na Instrução
CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado,
por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma Oferta de Varejo, destinada aos Investidores
Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional, destinada aos Investidores Institucionais.
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores, elaborarão um plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará
em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e outras
considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da Oferta
deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o
tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares dos
Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por pessoa
designada pelo Coordenador Líder. Nos termos do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM, relações
com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da
Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores não poderão, em nenhuma hipótese, ser
consideradas no plano de distribuição para fins da alocação dos Investidores Não Institucionais.
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Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de registro
da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a totalidade das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). 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, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja
investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta.”, na página 71 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver atividades
de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003, para a
realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela
Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve e não haverá contratação de formador
de mercado no âmbito da Oferta.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico,
celebrado em caráter irrevogável e irretratável (“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição
Consorciada, durante o período compreendido entre 29 de janeiro de 2021, inclusive, e 10 de
fevereiro de 2021, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 29 de janeiro de 2021,
inclusive, e 02 de fevereiro de 2021, inclusive, data esta que antecederá em, pelo menos, 7 dias
úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas”), em ambos os casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.
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 em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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 no caso de
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
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No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo,
20% (vinte por cento) da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo
Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado.
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá rateio,
conforme disposto na alínea (g) abaixo.
Os Pedidos de Reserva deverão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (b) e (d) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento
da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 55 e 59, respectivamente, deste
Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com
as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não Institucionais poderão
estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço
máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem
necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não Institucional estipule um preço
máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva
será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores
eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados de
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedido
de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido
de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da
Oferta e as informações constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência, em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados
à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas 16 e
68, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; (ii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu
exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou cadastro, e/ou (b) a
manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia
do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito antecipado da reserva
por parte da Instituição Consorciada; e (iv) 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;
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(b) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido
de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação
de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção
daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos
de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados e os valores depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução
de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer
tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF
e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada);
(c) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações subscritas/adquiridas pelos
Investidores Não Institucionais, serão informados a cada Investidor Não Institucional até as 12:00
horas do dia útil imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela
Instituição Consorciada que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de
mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência,
por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a
alínea (d) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de rateio
prevista na alínea (g) abaixo;
(d) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (c)
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva,
à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas
da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual
o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor Não
Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição
Consorciada;
(e) até as 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não Institucional
o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (b) e (d)
acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 56
e 59, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de rateio prevista na alínea (g) abaixo.
Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor
correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração;
(f) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais seja igual ou inferior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, não
haverá rateio, sendo todos os Investidores Não Institucionais integralmente atendidos em todas
as suas reservas e eventuais sobras no lote ofertado aos Investidores Não Institucionais serão
destinadas a Investidores Institucionais, nos termos da Oferta Institucional; e
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(g) caso o total das Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais seja superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, será realizado
rateio das Ações, da seguinte forma: (i) a divisão igualitária e sucessiva das Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais entre todos os Investidores Não Institucionais, observando-se o
valor individual de cada Pedido de Reserva, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais) por
Investidor Não Institucional, desconsiderando-se as frações de Ações; e (ii) uma vez atendido o
critério de rateio descrito no subitem (i) acima, será efetuado o rateio proporcional das Ações
destinadas a Investidores Não Institucionais remanescentes entre todos os Investidores Não
Institucionais, observando-se o valor individual de cada Pedido de Reserva e desconsiderandose as frações de Ações. Opcionalmente, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia
e dos Acionistas Vendedores a quantidade de Ações destinadas a Investidores Não
Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos Investidores Não
Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de atendimento
parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item. Em qualquer hipótese, os valores
depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo
de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 56 e 59,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação da CVM
nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), o Pedido de Reserva será o documento
de aceitação por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará participar da Oferta,
subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a
subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do Pedido de Reserva e do sistema de
registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de contrato
de compra e venda.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, 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 e não
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o
Procedimento de Bookbuilding.
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Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400,
exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de
investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor 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.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocada
ao respectivo Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no Contrato
de Distribuição.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860,
o termo de aceitação será o documento de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional
aceitará participar da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a
ele alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do referido
termo de aceitação e do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de
boletim de subscrição/contrato de compra e venda. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta
Caso, (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos investidores,
ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400;
(ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja
modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja
inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa, e o valor
correspondente a 20% (vinte por cento) do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM (“Evento de
Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não Institucionais poderão
desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua
decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por
meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da Instituição
Consorciada) (a) até as 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até as 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à
data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a
suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e (c) até as 14:00 horas
do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca do Evento
de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima.
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A revogação, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de anúncio disponibilizado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes na
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta abaixo, mesmos meios utilizados para divulgação
constantes do Prospecto Preliminar, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas) e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução
CVM 400 (“Anúncio de Retificação”).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as Instituições
Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta,
de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha
aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta 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 Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 71 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 (cinco) dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem
expressamente suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva.
Nesta hipótese, os Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os
investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do
registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 (três) dias úteis, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio
e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha
a ser majorada).
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 12 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400.
O prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A. (“Anúncio de Encerramento”), o que ocorrer
primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 12 de agosto de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 (dois) dias úteis
contado da data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o
disposto no Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar,
caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2
(dois) dias úteis contado da data de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão entregues
aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação
das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 4.373, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta de liquidar, na Data de Liquidação, a
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado
o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o número
de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da
Oferta, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação
passará a ser vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, assinado e cumpridas as condições suspensivas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, deferidos os registros da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas
Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço
por Ação estabelecido conforme o Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse
parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades previstas no
Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização
do Preço das Ações” na página 48 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder ........................................................................
Itau BBA ........................................................................................
Bradesco BBI.................................................................................
Santander ......................................................................................
UBS ...............................................................................................
Total ..............................................................................................

Quantidade de Ações

Percentual
(%)

12.341.597
12.341.597
12.341.597
7.660.302
6.383.585
51.068.678

24,17%
24,17%
24,17%
15,00%
12,50%
100,00%

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores
da Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria. De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a
Companhia e os Acionistas Vendedores obrigam-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda. O Contrato de Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis
de valores mobiliários dos Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos
judiciais. A condenação em um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes
ou omissões relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e
adverso na Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao
Contrato de Distribuição Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil, com esforços de venda no exterior”, na página 72 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 64 deste Prospecto.
Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações
ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido
cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos
investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3
(três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada,
sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária e, ainda, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e
prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações,
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores
por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva, honorários advocatícios e demais custos
perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de potenciais investidores;
(iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos
administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os sucessores e
cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter
suspenso, por um período de 6 (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. A Instituição Consorciada a que se refere
esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento aos investidores de quem tenha
recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma,
responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas intenções de
investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da Instituição
Consorciada.
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Negociação das Ações na B3
A Companhia solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado, segmento especial
de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras diferenciadas de governança
corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, condicionada à realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ELMD3”. A adesão ao Novo
Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação
no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia deverá aderir às práticas diferenciadas
de governança corporativa do Novo Mercado, observado que o referido contrato entrará em vigor na
data de divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo
Mercado estão descritas, de forma resumida, no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto
Preliminar.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência para informações
adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação
econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes da decisão
de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, e o item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir da página 68 deste Prospecto Preliminar.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores, e os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis,
exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up”), sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, vender, emitir, contratar a
venda, empenhar ou de outro modo dispor dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar,
vender, emitir, contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou
garantias para adquirir os Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de
swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou em parte, quaisquer dos
resultados econômicos decorrentes da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; ou
(iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iii).
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de lock-up e/ou de familiares
imediatos do mesmo, desde que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas
(sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de
tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se com os Coordenadores da Oferta por
escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lock-up; e (iv) transferências realizadas para
fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para um Coordenador da
Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número
de ações para fins de realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações ordinárias de
emissão da Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão
da Companhia. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A emissão, a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelo
acionista controlador, após a conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 69
deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias
de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir da data de protocolo dos pedidos de registros da Oferta junto à CVM:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

2

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

15 de dezembro de 2020
22 de janeiro 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

29 de janeiro de 2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

02 de fevereiro de 2021

5

Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação e Abertura de Prazo para
Desistência da Oferta para Investidores Não Institucionais
Início do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
Nova Disponibilização deste Prospecto Preliminar

08 de fevereiro de 2021

6

Encerramento do Período de Reserva

10 de fevereiro de 2021

7

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

11 de fevereiro de 2021

8

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

12 de fevereiro de 2021

9

Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3

17 de fevereiro de 2021

10

Data de Liquidação

18 de fevereiro de 2021

11

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

12

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

22 de março de 2021

13

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

12 de agosto de 2021

(1)

18 de março de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado, nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a
tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de
computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 63 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao
Mercado e do Anúncio de Início.
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Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e preço
de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da
Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 57 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO DAS
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO,
EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU
COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO
DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA
COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3, NOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS INDICADOS ABAIXO.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
Companhia
http://ri.eletromidia.com.br/ (neste website, acessar “Prospecto Preliminar”).
Coordenadores da Oferta
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente no subitem “Eletromidia S.A.”).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/, (neste website acessar em
“Eletromidia S.A.”, clicar em “2021”, em “Oferta Pública Inicial de Ações”. Em seguida, clicar no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “Eletromidia
S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Eletromidia” e selecionar o link específico 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 no título
do documento correspondente no subitem “Eletromidia S.A.”).
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Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website, clicar em “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 à “Eletromidia S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Eletromidia S.A.”,
link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas
junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de
Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 16 e 68,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar os seguintes endereços e páginas da rede
mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e/ou da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar este Prospecto, uma vez que não possuem página própria registrada na rede
mundial de computadores para este fim.
Companhia
Eletromidia S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Marina Pereira Melemendjian
Tel.: +55 (11) 4935-0000
http://ri.eletromidia.com.br/ (neste website, acessar (“Prospecto Preliminar”).
Coordenadores da Oferta
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º e 8º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax: +55 (11) 3048-6099
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Eletromidia S.A.”).
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Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º, 4º e 5º andares
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8000
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website acessar em
“Eletromidia S.A.”, clicar em “2021”, em “Oferta Pública Inicial de Ações”. Em seguida, clicar no link
específico do Prospecto Preliminar).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, identificar “IPO Eletromidia”
e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos/ (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Eletromidia” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 7º andar
04538-132, São Paulo, SP
At. Sr. João Floriano
Telefone: (11) 2767-6506
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título
do documento correspondente no subitem “Eletromidia S.A.”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 29 de janeiro de 2021, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
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Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e
na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.cvm.gov.br – neste website, clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos
Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Eletromidia” e, em
seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Eletromidia S.A.”. Ato contínuo, na opção
“Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no máximo, na data deste Aviso ao
Mercado. Em sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos de Oferta de Distribuição
Pública”. Ato contínuo, na opção “Período de Entrega” selecionar um período que se inicie, no
máximo, na data do Aviso ao Mercado. Em sequência, na opção “Categoria”, escolher “Documentos
de Oferta de Distribuição Pública” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”, posteriormente, clicar em
“Visualizar o Documento” ou “Download”); e (ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-eservicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/ – neste website acessar
“Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Eletromidia S.A.”, posteriormente
acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da América
ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não poderão ser
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro ou isenção de registro
nos termos da Rule 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos
Estados Unidos da América e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de
capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores baseiem suas decisões de
investimento nas informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência.
Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta”, na página 74 deste Prospecto.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições
estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do
Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto e
do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a
Companhia está exposta.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES”, NAS PÁGINAS 16 E 68, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A
SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM
SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS
AÇÕES NA TOMADA DA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

66

Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo
e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações
apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos
riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios
da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido.
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 seu perfil de investimento, dos riscos
inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência e que
devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O
investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado
a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no
entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta,
inadequado.
“Os registros da Oferta não implicam, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre
as Ações a serem distribuídas.”
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 16 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência e as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas, anexos a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de caixa,
liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de
risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia pode
diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os investidores podem
vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos descritos abaixo são
aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e afetar os titulares de ações
ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas atualmente não
conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente a Companhia
considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória
no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto
adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e
brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto do COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um
impacto adverso na economia e no mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive
causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de
2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão da
pandemia do COVID-19. Impactos semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer,
provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a falta
de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia pelo
preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza
mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos,
tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que
possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus
investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide risco “O surto de
doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19), pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia
mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia” na página 68 deste Prospecto.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam
titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso na
liquidez e, consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um
mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
celebrarão acordos de restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up),
por meio dos quais se comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de 180 (cento e oitenta)
dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar
em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente
o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais,
ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)” na
página 60 deste Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos os
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações,
emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da
Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e
sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará
imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal
desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os
Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores
sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores
depositados serão devolvidos sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos eventualmente incidentes, e se a alíquota for superior a zero. Para mais informações, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 59 deste
Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão
de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos detentores das
ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, inclusive
em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de
preferência de seus acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias
aplicáveis, e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital social da
Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição
econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação
destes no Procedimento de Bookbuilding em até 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
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Imediatamente após a Oferta, a estrutura de controle da Companhia se manterá inalterada, de
modo que os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem divergir ou ser
conflitantes com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Não haverá alteração de controle imediatamente após a realização da Oferta, o que pode ocasionar
eventual conflito de interesses entre os acionistas controladores e os demais acionistas da
Companhia. Os acionistas controladores da Companhia, signatários de acordos de acionistas
arquivado na sede da Companhia, têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos
membros do Conselho de Administração da Companhia e, sujeito a determinadas exceções,
determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência da assembleia geral
de acionistas. Os acionistas controladores da Companhia poderão ter interesse em realizar
aquisições, alienações, buscar financiamentos ou operações similares que podem entrar em conflito
com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
Adicionalmente, quaisquer dos acionistas controladores da Companhia poderão optar por vender
parcela significativa ou a totalidade de suas respectivas participações para terceiros. Caso não haja
um acionista controlador titular da maioria absoluta do capital votante da Companhia, os acionistas
da Companhia poderão não gozar da mesma proteção conferida pela Lei das Sociedades por Ações
contra abusos praticados por outros acionistas e, em consequência, poderão ter dificuldade em obter
a reparação dos danos causados.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, em sua política
empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa
entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios
e os resultados operacionais da Companhia.
Para mais informações acerca dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, veja o
item 15.5 do Formulário de Referência da Companhia.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31
da Instrução CVM 400, caso as Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de
Liquidação, nos termos do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e intenções de investimentos automaticamente cancelados. Para informações
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão
ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto.
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo
da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a
opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à
Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o
valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor máximo da
Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, e os
Investidores Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em
uma menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
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Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 99 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no
valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquirirem Ações por meio da Oferta
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar disponíveis
em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia poderá,
ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da Companhia ou
valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um
direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia. Qualquer captação de
recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da Companhia ou
valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um
direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser realizada com
exclusão do direito de preferência dos então acionistas da Companhia e/ou alterar o valor das Ações
da Companhia, o que pode resultar na diluição da participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 101 deste Prospecto.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior
são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente junto
a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia
a normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham
a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
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A Companhia e os Acionistas. Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que
penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da Companhia em um
processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente a Companhia.
A instabilidade política poderá afetar negativamente a economia brasileira, bem como
as atividades, resultados operacionais e o preço de negociação das ações de emissão
da Companhia.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua a influenciar a economia do
Brasil, bem como a confiança dos investidores e do público em geral, resultando em desaceleração
econômica e volatilidade dos preços dos títulos (incluindo valores mobiliários) emitidos por empresas
brasileiras.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia.
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, incluindo países da
América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, inclusive
com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. 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 este respeito, vide risco “O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar
em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia” na página 68 deste Prospecto.
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Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que estes detenham ações
de emissão da Companhia, inclusive no âmbito de plano de opção de compra de ações.
Os Administradores são beneficiários de plano de opção de compra de ações, nos termos do quais
os potenciais ganhos para os beneficiários estão vinculados a valorização do preço das ações de
emissão da Companhia no mercado. O fato de os Administradores deterem ações e opções de
compra de ações de emissão da Companhia pode levá-los a conduzir suas atividades com maior
foco na geração de resultados no curto prazo, o que poderá não coincidir com os interesses dos
demais acionistas da Companhia que tenham uma visão de investimento de longo prazo. Para mais
informações sobre o plano de opção de compra de ações, ver a seção “Diluição” na página 101 deste
Prospecto e o item “13.4. Plano de remuneração baseado em ações do Conselho de Administração
e Diretoria Estatutária” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seus conglomerados econômicos poderão realizar
operações com derivativos (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas e (ii) que se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400. A realização de tais operações
pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações de
emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins
do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento público
após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a divulgação do Anúncio
de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações equivocadas ou
imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores
da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário
de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
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Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas
relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como com as comissões
da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e
poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à
realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com as comissões da Oferta, além de
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O desembolso desses
valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos pelos investidores no
âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido e poderá
impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização da
Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a Oferta,
veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste
Prospecto.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contêm condições
suspensivas em relação à colocação das Ações. Caso tais condições não sejam
implementadas até a Data de Liquidação, conforme aplicável, o Contrato de Distribuição e o
Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos e, consequentemente, o
registro da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das
Ações, à implementação de certas condições suspensivas até a Data de Liquidação. Caso as
referidas condições suspensivas não sejam implementadas, o Contrato de Distribuição e o Contrato
de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da
Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento do registro
da Oferta pela CVM. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Contrato
de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional”, na página 58 deste Prospecto. Após a
divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 64 deste Prospecto.
O cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, por
meio de anúncio a ser divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta,
da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 63 deste Prospecto, mesmos meios
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. Todos os investidores que
já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, terão direito à restituição integral dos
valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da
Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para mais
informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”,
na página 56 deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com sede
em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em
1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e estabeleceu uma área
dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de
corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997, uniuse com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e estabeleceu
uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma joint venture com Smith
Barney, combinando seus negócios de wealth management.
Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo fusões
e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos; assim como
atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores mobiliários de
renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii) global wealth
management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em investimento;
planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e serviços fiduciários;
e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em investimentos em renda
variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge, fundos de fundos e
merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados ao redor do
globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou patrimônio líquido de
US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta inicial
de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001,
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora.
O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras
comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente
controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente
as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações locais
durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 9,5%.
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Itaú BBA
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.
Bradesco BBI
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação e
execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações de
fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização e
distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2018 os prêmios “Best Investment Bank in Brazil” pela Euromoney,
“The Best M&A Bank From America Latina” e “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “Most Innovative Investment Bank from Latin America” pela The Banker. Já em 2019, o
Bradescco BBI conquistou em 2019 o prêmio “The Best Investment Bank in Brazil” pela Global
Finance e “The Most Innovative Bank in Latam” pela The Banker.
Em 2019, o Bradesco BBI assessorou seus clientes no total de 191 operações em todos os
segmentos de Investment Banking em um montante total de aproximadamente R$236,571 bilhões.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial
Public Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto
no exterior.
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O Bradesco BBI apresentou em 2019 presença significativa no mercado de capitais brasileiro, tendo
participado como joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$2.516 milhões,
coordenador líder do IPO da Centauro, no montante de R$705 milhões, joint bookrunner no
Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.539 milhões, joint bookrunner no Follow-on
de CPFL Energia, no montante de R$3.212 milhões, joint bookrunner no Follow-on da intermédica,
no montante de R$2.370 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Light, no montante de
R$2.500 milhões, joint bookrunner no Follow-on do IRB Brasil RE, no montante de R$7.390 milhões,
joint bookrunner no Follow-on da Movida, no montante de R$832 milhões, joint bookrunner no
Follow-on do Banco Inter, no montante de R$1.248 milhões, joint bookrunner no Follow-on da Trisul,
no montante de R$405 milhões, coordenador líder do Follow-on da Helbor, no montante de
R$560 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Log CP, no montante de R$638 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Arco Educação, no montante de US$332 milhões, joint bookrunner do
IPO da C&A, no montante de R$1.831 milhões, joint bookrunner do Re-IPO da CCP, no montante
de R$870 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Lopes, no montante de R$147 milhões, joint
bookrunner do Follow-on da Magazine Luiza, no montante de R$4.730 milhões, joint bookrunner do
Follow-on da JHSF, no montante de R$513 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Marisa, no
montante de R$570 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Aliansce Sonae, no montante de
R$1.191 milhões, joint bookrunner do Follow-on da Intermédica, no montante de R$5.002 milhões,
joint bookrunner do Follow-on da Unidas, no montante de R$1.829 milhões, joint bookrunner do
Follow-on da Marfrig, no montante de R$2.997 milhões e joint bookrunner do Follow-on da Restoque,
no montante de R$259 milhões.
Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu 2019 com grande destaque em
renda fixa. Participou de 118 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram mais de
R$101,540 bilhões originados.
No ano de 2019, o Bradesco BBI assessorou 28 transações de M&A envolvendo um volume total de
aproximadamente R$40 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria ao Casino na compra da
participação detida pelo Éxito na Segisor por R$5,4 bilhões (ii) assessoria à Odebrecht TransPort na
venda da rodovia Rota das Bandeiras para o Farallon e o Mubadala por R$4,0 bilhões, (iii) assessoria
ao Banco Bradesco na aquisição do BAC Florida Bank por R$2,0 bilhões, (iv) assessoria à Kroton
na realização de oferta pública de ações no contexto da aquisição da Somos Educação por
R$1,7 bilhões, (v) assessoria à EDP Renováveis na venda da Babilônia Holding para a Actis por
R$1,2 bilhões, e (vi) assessoria ao Grupo CB na venda de portfólio de galpões logísticos para a HSI
por valor confidencial.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades
no exterior. Clientes e usuários têm à disposição 80.222 pontos de atendimento, destacando-se
4.478 agências.
Santander
O Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição
com sede na Espanha fundada em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu
conglomerado econômico (“Grupo Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos,
12 mil agências e milhares de clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante
atividade de negócios na Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do
Abbey National Bank Plc. Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio
do Santander Consumer, com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos.
Em 2020, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €5,1 bilhões no
mundo, dos quais 63% nas Américas e 30% no Brasil. Na América Latina, em 2020, o Santander
Brasil possuía mais de 2,1 mil agências e cerca de 45 mil funcionários.
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Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do Comércio
S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional S.A. (incluindo
sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander Espanha,
The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do capital do
ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de 2007, o CADE
aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO pelo consórcio.
No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um acordo por meio do
qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de ativos do ABN AMRO
no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio do ABN AMRO. Em
24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário indireto do Banco Real. Por
fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo Santander e foi extinto como pessoa
jurídica independente.
Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos do
mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de clientes –
pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As atividades
do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco global de
atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit Markets),
finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de mercado e
mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se beneficiar dos
serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de ativos
latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target em
operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, a equipe do Grupo Santander figura
dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O Santander dispõe
de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos investidores institucionais
no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2020, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 27,9 milhões de clientes ativos,
3.564 agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 36,7 mil caixas eletrônicos
próprios e compartilhados, além de um total de ativos que supera R$1,0 trilhão e patrimônio líquido
de, aproximadamente, R$76,9 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2020, possui uma participação
de aproximadamente 30% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo,
além de representar cerca de 50% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
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Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do Banco
Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida Participações S.A.,
Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e Petrobras Distribuidora S.A.,
e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR MALLS Participações S.A., BR
Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A., International Meal Company
Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da
Eneva S.A.
Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida Participações S.A.,
Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A., BR Properties S.A.,
Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica Participações S.A., e na oferta
pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do Banco
BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A e
da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do Grupo
Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação S.A., das
Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Em 2021, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da MPM Corpóreos
S.A., da INTELBRAS S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira, da Jalles Machado
S.A. e da Focus Energia Holding Participações S.A. e nas ofertas de follow-on da Light S.A., do
Banco BTG Pactual S.A. e da Petro Rio S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta pública
inicial da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de investimentos
do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de capitais de renda
fixa e variáveis, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores mobiliários no segmento
institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros países da América Latina,
incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos cliente o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de
primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos
os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma
do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo
dos clientes locais, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz 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.
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O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68.000
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto pelas
áreas de Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma cadeia de
relacionamento em mais de 50 países.
Esse modelo que vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, o UBS tendo
recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017, pelo
terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano consecutivo,
“Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most innovative Investment
Bank for IPOs and equity raisings” nos anos de 2019 e 2018 e, em 2016, “Most Innovative Bank for
M&A” pela The Banker. Ainda, em 2019, o UBS foi nomeado como “Best Bank for Swiss Francs”,
“Best Equity Bank for Western Europe” e “Best Investment Bank in China, Hong Kong and
Singapore”. Além disso, recebeu o primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos
Prêmios IFR em 2015, considerado um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de
mercados de capitais. Outras plataformas do UBS também têm se destacado, como a de Private
Banking que foi reconhecida como “Best Global Private Bank” pela Euromoney em 2019.
O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 28ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2018, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em 2020
pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais Inovador
da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final do 2º trimestre de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,7 trilhão de
ativos totais e presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 92 mil
funcionários, distribuídos entre 4.367 agências, 15 países e mais de 60.200 pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação
em fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição do Éxito
pelo Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop
pela Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&Fbovespa e Cetip,
aquisição de participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
Também desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Bioserv, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul Linhas
Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame Intermedica,
Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro, Neoenergia, Banco
Inter, Movida, Afya, XP Inc., Vasta Platform, Quero Quero, D1000, Estapar, Moura Dubeux, Minerva
Foods, Marfrig, Marisa, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2019, 81 emissões que totalizaram o
valor de R$25,1 bilhões e 10,9% de market share, encerrando o período em 4º lugar no Ranking
ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2019. No mesmo período,
foram estruturadas 16 operações de securitização, sendo 3 CRIs, 12 CRAs e 1 FIDC, com volume total
de R$6,4 bilhões. No mercado externo, participou da emissão de US$7,9 bilhões, lhe conferindo o
6º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas – Totais Público & Privado, em 2019.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na B3
em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, na
data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que estejam
vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo do relacionamento decorrente da presente Oferta, o
Coordenador Líder não possui qualquer relacionamento com a Companhia e/ou sociedades de seu
grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o Coordenador líder
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Coordenador Líder e fundos de
investimento administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio
de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum
caso tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos
12 meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações
em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Coordenador líder e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das
Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para
mais informações veja a seção “Fatores de Risco 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 74 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador
Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
não possui qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades
do seu conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento
da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, serviços bancários, formador
de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou
sociedades integrantes de seu grupo econômico ou, ainda, outros instrumentos lastreados em tais
títulos e valores mobiliários, diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou
geridos pelo Itaú BBA e/ou por sociedades de seu conglomerado financeiro, adquiridos em
operações regulares de mercado a preços e condições de mercado, sendo que, em nenhum caso,
as participações adquiridas atingiram, nos últimos 12 meses, 5% ou mais do capital social da
Companhia.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA
no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 74 deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
•

Eletromidia S/A, CNPJ 09.347.516/0001-81: Operação de Debêntures, da 3ª emissão da
Companhia, no montante de R$660.000.000,00, emitidas em 20/03/2020, sendo 660.000
debêntures com valor nominal unitário de R$1.000,00, com prazo de vencimento em 20/03/2026,
sendo cobrado principal e juros semestralmente, tendo o principal uma carência de 12 meses a
partir da data de emissão, a taxa de juros semestrais de CDI +2,70 a.a., cobrada comissão de
estruturação de 1,30%, contando com as seguintes garantias: 5,00% de transacionalidade em
Escrow Accounts, com valor mínimo de recursos nas contas vinculadas de R$33.000.000,00. A
emissão e oferta pública foram realizadas em consórcio com os seguintes bancos: Banco do
Brasil, Bradesco e Santander, em que o risco alocado no Bradesco equivale a 50,00% da
operação, com valor inicial de R$330.000.000,00.

•

Eletromidia S/A, CNPJ 09.347.516/0001-81 e filiais, apresenta relação com o Banco Bradesco,
através da unidade 3380 - Corporate Berrini – SP. Possui serviços contratados junto a Bradesco
Saúde, vigência em 01 outubro de 2020, sendo que essa prestação de serviço não possui prazo
de vencimento. Não há garantia prestada em relação aos referidos serviços, sendo que tais
serviços possuem taxas variáveis de mercado. Abaixo informações sobre os serviços
contratados:

Produto
Dental ................................
Saúde ................................

•

Contrato

Fatura

Beneficiários

Intervalo de Plano (R$)

Data Base

93949
74882

11.694,12
363.654,09

498
760

11,65 – 57,63
362,53 – 1.761,83

out/20
out/20

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S/A, CNPJ 05.881.258/0001-68, apresenta relação
com o Banco Bradesco, através da unidade 3380 - Corporate Berrini – SP. Possui Operação
Ativa, contrato nº 10539957, celebrado em 04 de novembro de 2016, com vencimento em 04 de
novembro de 2021, mantendo as obrigações em dia. Tal operação conta com taxa efetiva de
CDI+ 0,223% a.m., e conta com garantia de 30% de Cessão Fiduciária de Duplicatas. Em 25 de
novembro de 2020, o saldo da operação é de R$1.754.807,63.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bradesco
BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra
oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou
de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia” na página 74 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações
prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco
BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer
outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme
detalhado a seguir:
ELETROMIDIA S.A., CNPJ 09.347.516/0001-81
•

Operação de Debêntures, da 3a emissão da Companhia, no montante de R$660.000.000,00,
emitidas em 20/03/2020, sendo 660.000 debêntures com valor nominal unitário de R$1.000,00,
com prazo de vencimento em 20/03/2026, sendo cobrado principal e juros semestralmente,
tendo o principal uma carência de 12 meses a partir da data de emissão, a taxa de juros
semestrais de CDI +2,70 a.a., cobrada comissão de estruturação de 1,3%, contando com as
seguintes garantias: 5% de transacionalidade em Escrow Accounts, com valor mínimo de
recursos nas contas vinculadas de R$33.571.720,81, existe waiver de constituição de garantia
aprovado em 04/08/2020 válido por 180 dias com validade até 31/01/2021. A emissão e oferta
pública foram realizadas em consórcio com os seguintes bancos: Banco do Brasil, Bradesco e
Santander, em que o risco alocado no Santander equivale a 25% da operação, com valor inicial
de R$165.000.000,00;

•

Serviço de recebimento através de cobrança (emissão de boletos bancários), contratado em
27/03/2019, com emissão de, em média, 900 boletos ao ano, o que corresponde a um volume
financeiro de R$97.000.000,00. Deste montante são liquidados em média 160 boletos ao ano, o
que soma um volume financeiro de R$11.800.000,00, não existindo taxas, prazo de vencimento
ou garantias vinculadas;

•

Serviço geral de pagamentos com a liquidação de TEDs, transferências entre contas do
Santander, boletos bancários e tributos, contratado em 06/05/2016. O Santander realiza, em
média, um volume de 120 pagamentos por ano, o que corresponde a um volume financeiro de
R$202.000.000,00, não existindo taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas;

•

Serviço de folha de pagamento para os funcionários da Companhia, contratado em 27/10/2015,
com média de 4.000 lançamentos ano transacionando média de R$21.000.000,00 ano, não
existindo taxas, prazo de vencimento ou garantias vinculadas; e

•

Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de
Certificado de Depósito Bancário - CDB, no montante de R$36.000.000,00, realizadas em
03/2020, com vencimento em 03/2022 e taxa média de 99% do CDI, não existindo garantias
vinculadas.

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING S.A., CNPJ 05.881.258/0001-68
•

Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de
Certificado de Depósito Bancário - CDB, no montante de R$30.300.000,00, realizadas de abril
de 2019 à novembro de 2020, com vencimento de abril de 2021 a novembro de 2022 e taxa
média de 99% do CDI, não existindo garantias vinculadas.

PUBLIBANCA BRASIL S.A., CNPJ 24.120.261/0001-03
•

Aplicações financeiras realizadas junto à Mesa / Tesouraria do Santander em operações de
Certificado de Depósito Bancário - CDB, no montante de R$2.700.000,00, realizadas em janeiro
de 2020, com vencimento em janeiro de 2022 e taxa média de 97% do CDI, não existindo
garantias vinculadas.
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Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Santander e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Santander
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou
de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito
e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Santander no âmbito
da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou
venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia” na página 74 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Santander
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, exceto pelo do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB
não possui qualquer relacionamento com a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o UBS BB e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB
e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não participou de qualquer outra oferta pública de
valores mobiliários emitidos pela Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito
e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito
da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido
de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa
de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total
return swap). O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais
operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta Restrita. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta Restrita – A eventual contratação e realização
de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão
da Companhia” na página 74 deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta Restrita.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES
DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, na
data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas
de valores mobiliários de emissão ou titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem qualquer outro relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e/ou
as sociedades do seu conglomerado financeiro. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam
o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de
titularidade dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo
econômico, listados abaixo, possuem relacionamento com o Bradesco BBI e demais sociedades do
seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
•

Daniel Mattos Simões, portador do CPF nº 298.119.868-86, apresenta relação com o Banco
Bradesco, através das unidades, 1233 – Agência Digital – SP e 2856 – Cidade de Deus/Osasco
–SP. Por conta na natureza da prestação de serviço não há taxa efetiva, garantia ou data de
vencimento.

•

Alexandre Guerrero Martins, portador do CPF nº 197.145.888-04, apresenta relação com o
Banco Bradesco, através da unidade 1838 – Prime Vila Nova Conceição – SP. Por conta na
natureza da prestação de serviço não há taxa efetiva, garantia ou data de vencimento.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Bradesco BBI e/ou as sociedades do seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes
da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda
a termo.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
do Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os seguintes
Acionistas Vendedores e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem
relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado
a seguir:
COSME VELHO PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 18.311.361/0001-14
•

Serviço de conta corrente, contratado em 08/11/2016, não existindo taxas, prazo de vencimento
ou garantias vinculadas;

OLONK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 10.251.053/0001-39
•

Serviço de conta corrente, contratado em 21/10/2008, não existindo taxas, prazo de vencimento
ou garantias vinculadas.

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com
o Vesuvius FIP, bem como com sociedades eventualmente por eles controladas.
O o Vesuvius FIP, bem como as sociedades eventualmente por ele controlada, poderão, no futuro,
vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Vesuvius FIP ou sociedades por eles controladas.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades
integrantes de seu conglomerado econômico prestam serviços bancários, incluindo, entre outros,
prestação de serviço de conta corrente, prestação de serviço de cartão de crédito, prestação de
serviço de cheque, operação de financiamento de veículos, aplicações financeiras, prestação de
serviço de seguro e investimentos em poupança, para os Srs. Daniel Mattos Simões, Alexandre
Guerreiro Martins, Luis Gustavo Pereira da Silva, Gilberto Tarantino Zurita, Jued Abud Andari e para
a Sra. Marina Pereira Melemendjian.

93

Os Srs. Daniel Mattos Simões, Alexandre Guerreiro Martins, Luis Gustavo Pereira da Silva, Gilberto
Tarantino Zurita, Jued Abud Andari e a Sra. Marina Pereira Melemendjian, bem como sociedades
por eles controladas poderão, no futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes
ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação
de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras relacionadas com os Srs. Daniel Mattos Simões, Alexandre
Guerreiro Martins, Luis Gustavo Pereira da Silva, Gilberto Tarantino Zurita, Jued Abud Andari e a
Sra. Marina Pereira Melemendjian, bem como sociedades por eles controladas.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado
nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, Coordenador Líder poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
do Santander como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os
Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o UBS BB não
possui qualquer relacionamento com o Votorantim Finanças. Ademais, nos últimos 12 meses que
antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos pelos
Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
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O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado
nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do UBS BB no âmbito da Oferta Restrita decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda
a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta Restrita, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta Restrita – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto, não
há qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao UBS BB e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos junto à Companhia,
Acionistas Vendedores e Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
Eletromidia S.A.
At.: Sra. Marina Pereira Melemendjian
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-132, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4935-0000
www.eletromidia.com.br
Acionistas Vendedores
Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em
Participação Multiestratégia Investimento no
Exterior
Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi
CEP 01451-011, São Paulo, SP
At.: Srs. Leonardo Capra / Danilo Christófaro
Barbieri
Tel.: +55 (11) 3133-0350
E-mail: lcapra@brltrust.com.br /
dbarbieri@brltrust.com.br

Olonk Empreendimentos e Participações S.A.
Rua Professor Gabriel Ortiz, nº 153,
Jardim Guedala
CEP 05612-070, São Paulo, SP
At.: Sr. Paulo Racy Badra
Tel.: +55 (11) 4935-0000
E-mail: paulobadra@eletromidia.com.br

Paulo Racy Badra
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º
andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4935-0000

Ricardo Romeiro Otero
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar,
CEP 04538-132, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4935-0000

Alexandre Guerrero Martins
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º
andar, CEP 04538-132, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4935-0000

Daniel Mattos Simões
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar,
CEP 04538-132, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 4935-0000
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Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º e 8º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax.: +55 (11) 3048-6099
www.morganstanley.com.br
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º,
2º, 3º, 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8000
www.itau.com.br/itaubba-pt/

Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1.309, 10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Bollina Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx

Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041
e 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima 4.440, 7º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. João Floriano
Tel.: (11) 2767-6561
http://www.ubsbb.com/

Consultores Legais
Locais dos Coordenadores da Oferta
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Ricardo Prado
Tel.: +55 (11) 3024-6100
Fax.: +55 (11) 3024-6200
www.lefosse.com
Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3311 – 7º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Filipe B. Areno
Tel.: +55 (11) 3708.1820
Fax: +55 (11) 3708.1845
www.skadden.com

Consultores Legais Locais da
Companhia e dos Acionistas Vendedores
Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Srs. Fernando Zorzo e Eduardo Paoliello
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax.: +55 (11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br/
Consultores Legais Externos da Companhia e
dos Acionistas Vendedores
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455,
12º andar, Sala 121
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Srs. Todd Crider e Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1000
Fax: +55 (11) 3546-1002
www.stblaw.com
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Auditores Independentes
Para o período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020 e 2019 e exercícios findos
Para o exercício findo em
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
31 de dezembro de 2017
Ernst & Young Auditores Independentes S/S BDO RCS Auditores Independentes –
Sociedade Simples
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
nº 1909, Torre Norte - 8º andar
Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar,
CEP 04543-011, São Paulo, SP
Consolação,
At.: Sr. Lazaro Serruya
CEP 01050-030, São Paulo, SP
Tel.: +55 (11) 2573 3000
At.: Sr. Roberto Camargo
www.ey.com/pt_br
Tel.: (11) 3848-5880
www.bdo.com.br/pt-br/bdo-brazil
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 171.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Considerando-se um Preço por Ação de R$20,40, que é o ponto médio da faixa indicativa de preços
apresentada na capa deste Prospecto, os recursos líquidos a serem captados na Oferta são
estimados em aproximadamente R$756.287.249, considerando a dedução das comissões da Oferta
e das despesas estimadas da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas estimadas da Oferta, vide a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com
seu plano de negócios para: (i) Projetos de expansão orgânica em andamento; (ii) Aquisições
Oportunísticas e Novas Concessões; e (iii) Tecnologia.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados da destinação dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Destinação
Projetos de expansão orgânica em andamento ......................
Aquisições Oportunísticas e Novas Concessões ....................
Tecnologia ...............................................................................
Total ........................................................................................
(1)
(2)

77,0%
16,00%
7,0%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)
(em R$)
582.341.182,35
121.005.959,97
52.940.107,49
756.287.249,81

Com base no Preço por Ação de R$20,40.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas que serão arcadas pela Companhia na Oferta conforme detalhamento
apresentado na seção de “Custos de Distribuição” do Prospecto.

Os recursos necessários para a Companhia atingir os objetivos indicados acima poderão decorrer
de uma combinação dos recursos líquidos que vier a receber com a Oferta e outras fontes
decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das suas atividades operacionais. A
efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências além de outros fatores que não se pode antecipar (e.g., como resultado
da pandemia COVID-19). Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a
destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas estimativas, e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá
efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento
junto a instituições financeiras, os quais deverão ser contratados tendo como principal critério o
menor custo de capital para a Companhia.
Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação
patrimonial, vide a seção “Capitalização”, na página 100 deste Prospecto Preliminar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$20,40 por Ação, que é o ponto médio da faixa
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto, acarretaria um aumento (redução) de
R$37.547.010,65 nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária, considerando a dedução das
comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Tendo em vista que a Oferta Secundária é uma distribuição pública secundária de Ações de
titularidade dos Acionistas Vendedores, a Companhia não receberá quaisquer recursos em
decorrência da realização da Oferta Secundária. Os Acionistas Vendedores receberão todos os
recursos líquidos resultantes da venda das Ações no âmbito da Oferta Secundária.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por empréstimos e
financiamentos, debêntures e passivo de arrendamento (circulante e não circulante) e patrimônio
líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020, indicando a: (i) posição real em 30 de setembro
de 2020; e (ii) posição ajustada considerando o recebimento dos recursos líquidos a serem obtidos
pela Companhia com a Oferta Primária estimados em R$756.287 mil, após a dedução das comissões
e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta no montante de
R$45.509 mil descritas na seção “Custos de Distribuição” do Prospecto, com base no Preço por Ação
de R$20,40, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Real” foram extraídas das nossas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas relativas ao período de 9 (nove) meses findo
em 30 de setembro de 2020. Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções
“3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência da Companhia, bem como com as demonstrações financeiras e demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas da Companhia, as quais se encontram anexas a este
Prospecto.
Em 30 de setembro de 2020
Ajustado
Real
Pós-Oferta(2)
(em milhares de R$)
Empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante).......................
Empréstimos e financiamentos e debêntures (não circulante)................
Passivo de arrendamento (circulante) .....................................................
Passivo de arrendamento (não circulante) ..............................................
Patrimônio Líquido ................................................................................
Capitalização total(3) ..............................................................................
(1)
(2)
(3)

68.786
595.072
2.030
4.062
127.747(1)
797.697(1)

68.786
595.072
2.030
4.062
884.034
1.553.984

Não considera o aumento de capital realizado em 01 de dezembro de 2020 no valor de R$1.744 mil em razão da incorporação da Cosme
Velho Participações S.A.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária, com base no ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução
das comissões e das despesas estimadas da Oferta devidas pela Companhia.
Capitalização total corresponde à soma dos valores referentes a empréstimos e financiamentos, debêntures, passivo de arrendamento e
o patrimônio líquido consolidado da Companhia.

Não houve alteração relevante na capitalização total da Companhia desde 30 de setembro de 2020.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$20,40, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$37.731.612,00, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela
diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$127,7 milhões e o
valor patrimonial por ação ordinária de sua emissão, correspondia, na mesma data, a R$1,33. Os
referidos valores patrimoniais por ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da
Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro de 2020.
Considerando a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de
R$20,40, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas
devidas pela Companhia no âmbito da Oferta; o patrimônio líquido da Companhia seria de
R$892,6 milhões, representando um valor patrimonial de R$6,59 por ação ordinária de emissão da
Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária
de R$5,26 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por
ação ordinária de R$13,81 para os novos investidores que subscreverem/adquirirem Ações no
âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 45 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020 e considerando os impactos da realização da
Oferta Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) .................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de setembro de 2020(2) ......................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação atribuído aos atuais acionistas ....
Valor patrimonial contábil por ação ajustado para refletir a oferta primária ........................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para os novos investidores(3) .....
Percentual de diluição dos novos investidores(4) ..........................................................
(1)
(2)

(3)

(4)

20,40
1,33
5,20
6,52
13,88
68,0%

Considerando a subscrição das Ações (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais), com base no Preço Por Ação.
Preço ponderado médio de todas as opções em aberto na data deste Prospecto. Considera o número total das ações de emissão da
Companhia na data deste Prospecto, após o aumento de capital aprovado em AGE de 18/02/2020 e o desdobramento de ações de
03/12/2020. Para mais informações sobre o aumento de capital, vide seção “Histórico do Preço de Emissão de Ações” na página 106 deste
Prospecto. Para mais informações sobre o desdobramento de ações realizado em 03/12/2020, vide seção “Histórico de Desdobramentos,
Grupamentos e Bonificações de Ações” na página 106 deste Prospecto.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta. Considera o número total das ações de emissão
da Companhia na data deste Prospecto, após o aumento de capital aprovado em AGE de 18/02/2020 e o desdobramento de ações de
03/12/2020. Para mais informações sobre o aumento de capital, vide seção “Histórico do Preço de Emissão de Ações” na página 106 deste
Prospecto. Para mais informações sobre o desdobramento de ações realizado em 03/12/2020, vide seção “Histórico de Desdobramentos,
Grupamentos e Bonificações de Ações” na página 106 deste Prospecto.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço
por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 35 deste Prospecto.
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Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$20,40, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$37.731.612,00 milhões, após a dedução das comissões e
das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O valor do patrimônio líquido da
Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do
Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da oferta que somente serão conhecidas
após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que as
Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores já foram emitidas pela Companhia.
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
1º SOP
Na data deste Prospecto Preliminar, a Companhia possui dois planos de opções vigentes (em
conjunto, os “Planos”).
O 1º SOP foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de novembro de 2017.
De acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções de compra de ações de nossa
emissão, nos termos do 1º SOP, os administradores, empregados em posição de comando ou
gerencial e prestadores de serviços da Companhia ou outras sociedades controladas.
O 1º SOP é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de
Administração, na medida em que for permitido por lei e pelo Estatuto Social da Companhia, terá
amplos poderes para tomar todas medidas necessárias e adequadas para a administração do 1º
SOP, incluindo: (a) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga de opções, nos
termos do 1º SOP, e a solução de dúvidas de interpretação do 1º SOP; (b) a eleição dos
administradores, empregados ou prestadores de serviços da Companhia ou outra sociedade sob o
seu controle em favor dos quais a Companhia outorgar uma ou mais opções e a autorização para
outorgar opções em seu favor, estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas,
bem como a modificação de tais condições quando necessário ou conveniente; (c) a aprovação dos
contratos de opção a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos outorgados, observadas
as determinações do 1º SOP; e (d) emissão de novas ações de nossa emissão dentro do limite do
capital autorizado ou a autorização para alienação de ações de nossa emissão em tesouraria, para
satisfazer o exercício de opções a serem outorgadas nos termos do 1º SOP e dos contratos de
opção.
No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no Estatuto Social da Companhia e no 1º SOP,
ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os prestadores
de serviços, administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle
que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou
analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. O
Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento especial para casos excepcionais
durante a eficácia de cada direito de opção, desde que não sejam afetados os direitos já concedidos
aos outorgados nem os princípios básicos do 1º SOP. Tal disciplina excepcional não constituirá
precedente invocável por outros outorgados. As deliberações do Conselho de Administração têm força
vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com o 1º SOP. Sempre
que julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia elegerá os outorgados em favor
dos quais serão outorgadas opções nos termos do 1º SOP, estabelecendo também os prazos e
condições de exercício das opções e impondo quaisquer outras condições relativas a tais opções.
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A outorga de opções, nos termos do 1º SOP, é realizada mediante a celebração de contratos de
opção entre a Companhia e os outorgados, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras
condições determinadas pelo Conselho de Administração ou pelo Comitê, conforme o caso: (a) a
quantidade e preço das ações próprias a serem adquiridas pelo outorgado; (b) a quantidade de
opções objeto da outorga; (c) os termos e condições para aquisição do direito ao exercício da opção;
(d) o prazo final para exercício da opção; e (e) o preço de exercício e condições de pagamento. Cada
opção dará direito ao outorgado de adquirir 1 (uma) Ação, sujeito à ocorrência de um Evento de
Liquidez (conforme definido no 1º SOP), ao decurso dos prazos de carência e aos demais termos e
condições estabelecidos no 1º SOP e respectivo contrato de opção.
Os contratos de opção serão individualmente elaborados para cada outorgado, podendo o Conselho
de Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada contrato de opção, sem
necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os outorgados, mesmo
que se encontrem em situações similares ou idênticas. As opções outorgadas nos termos do 1º SOP
são pessoais e intransferíveis, não podendo o outorgado, em hipótese alguma, ceder, transferir ou
de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas
inerentes. O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do 1º SOP não excederá
5% (cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia em bases totalmente diluídas,
computando-se nesse cálculo todas as opções a serem outorgadas nos termos do 1º SOP, exercidas
ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar
disponíveis para novas outorgas), contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de
serem emitidas nos termos do 1º SOP esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da
Companhia. Se qualquer opção for extinta ou cancelada sem ter sido integralmente exercida, as
Ações vinculadas a tais opções tornar-se-ão novamente disponíveis para futuras outorgas de
opções.
2º SOP
O nosso segundo plano de opção de ações ordinárias de nossa emissão foi aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 23 de dezembro de 2020. De acordo com suas disposições, são
elegíveis a receber opções de compra de ações de nossa emissão, nos termos do Plano, os
administradores e empregados em posição de comando ou gerencial da Companhia.
O 2º SOP é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de
Administração, na medida em que for permitido por lei e pelas diretrizes fixadas pela assembleia
geral da Companhia, terá amplos poderes para tomar todas medidas necessárias e adequadas para
a administração do 2º SOP, incluindo: (a) a criação e a aplicação de normas gerais relativas à outorga
de opções, nos termos do 2º SOP, e a solução de dúvidas de interpretação do 2º SOP; (b) a eleição
dos administradores, empregados em posição gerencial da Companhia em favor dos quais a
Companhia outorgar uma ou mais opções e a autorização para outorgar opções em seu favor,
estabelecendo todas as condições das opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais
condições quando necessário ou conveniente; (c) a aprovação dos contratos de opção a serem
celebrados entre a Companhia e cada um dos outorgados, observadas as determinações do Plano;
e (d) emissão de novas ações de nossa emissão dentro do limite do capital autorizado ou a
autorização para alienação de ações de nossa emissão em tesouraria, para satisfazer o exercício de
opções a serem outorgadas nos termos do 2º SOP e dos contratos de opção.
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No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito apenas aos limites
estabelecidos em lei, na regulamentação aplicável, no Estatuto Social da Companhia e no 2º SOP,
ficando claro que o Conselho de Administração poderá tratar de maneira diferenciada os prestadores
de serviços, administradores e empregados da Companhia ou outras sociedades sob o seu controle
que se encontrem em situação similar, não estando obrigado, por qualquer regra de isonomia ou
analogia, a estender a todos as condições que entenda aplicável apenas a algum ou alguns. O
Conselho de Administração poderá, ainda, estabelecer tratamento especial para casos excepcionais
durante a eficácia de cada direito de opção, desde que não sejam afetados os direitos já concedidos
aos outorgados nem os princípios básicos do 2º SOP. Tal disciplina excepcional não constituirá
precedente invocável por outros outorgados. As deliberações do Conselho de Administração têm
força vinculante para a Companhia relativamente a todas as matérias relacionadas com o 2º SOP.
Sempre que julgar conveniente, o Conselho de Administração da Companhia elegerá os outorgados
em favor dos quais serão outorgadas opções nos termos do 2º SOP, estabelecendo também os
prazos e condições de exercício das opções e impondo quaisquer outras condições relativas a tais
opções.
Para fazer jus às opções, os outorgados deverão, uma vez decorrido os períodos especificados pelo
Conselho de Administração nos respectivos contratos de outorga, desde que não tenha havido o
Desligamento dos referidos outorgados, investir recursos próprios na aquisição de determinada
quantidade de Ações Próprias, conforme estabelecido pelo Conselho de Administração. Para cada
Ação Própria adquirida, a Companhia outorgará 4 (quatro) opções. A outorga de opções nos termos
deste Plano será regulada pelos Contratos de Opção a serem celebrados entre a Companhia e os
outorgados, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo
Conselho de Administração, conforme o caso e observado o disposto nos itens 8 e 9 abaixo: (i) a
quantidade e preço das Ações Próprias a serem adquiridas pelo outorgado; (ii) a quantidade de
opções objeto da outorga; (iii) os termos e condições para aquisição do direito ao exercício da opção;
(iv) o prazo final para exercício da Opção; e (v) o Preço de Exercício e condições de pagamento. Os
contratos de opção serão individualmente elaborados para cada outorgado, podendo o Conselho de
Administração estabelecer termos e condições diferenciados para cada contrato de opção, sem
necessidade de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os outorgados, mesmo
que se encontrem em situações similares ou idênticas. As opções outorgadas nos termos do 2º SOP
são pessoais e intransferíveis, não podendo o outorgado, em hipótese alguma, ceder, transferir ou
de qualquer modo alienar a quaisquer terceiros as opções, nem os direitos e obrigações a elas
inerentes. O número total de Ações que poderão ser adquiridas no âmbito do 2º SOP não excederá
5% (cinco por cento) do capital social total e votante da Companhia em bases totalmente diluídas,
computando-se nesse cálculo todas as opções a serem outorgadas nos termos do 2º SOP, exercidas
ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas sem terem sido exercidas (e que voltarão a ficar
disponíveis para novas outorgas), contanto que o número total de Ações emitidas ou passíveis de
serem emitidas nos termos do Plano esteja sempre dentro do limite do capital autorizado da
Companhia. Se qualquer opção for extinta ou cancelada sem ter sido integralmente exercida, as
Ações vinculadas a tais opções tornar-se-ão novamente disponíveis para futuras outorgas de
opções.
Os outorgados poderão adquirir as ações próprias nos termos do 2º SOP, sujeito à permanência
contínua do vínculo do outorgado como administrador ou empregado em posição de comando ou
gerencial da Companhia durante os períodos abaixo especificados e observadas as seguintes
proporções:
•

20% (vinte por cento) do número total das ações próprias poderão ser adquiridas;

•

no prazo máximo de 30 dias contados da data de assinatura do contrato de opção;

•

20% (vinte por cento) do número total das ações próprias poderão ser adquiridas entre 01 de
janeiro de 2021 e 31 de janeiro de 2021;

•

20% (vinte por cento) do número total das ações próprias poderão ser adquiridas entre 01 de
janeiro de 2022 e 31 de janeiro de 2022;
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•

20% (vinte por cento) do número total das ações próprias poderão ser adquiridas entre 01 de
janeiro de 2023 e 31 de janeiro de 2023; e

•

20% (vinte por cento) do número total das ações próprias poderão ser adquiridas entre 01 de
janeiro de 2024 e 31 de janeiro de 2024.

A tabela abaixo apresenta (a) todas as opções válidas abrangidas no âmbito do Planos,
considerando um preço de exercício das opções no âmbito dos Planos de R$4,62 e os efeitos
hipotéticos do exercício/emissão de todas as opções e/ou ações no âmbito dos Planos de acordo
com seus respectivos preços de exercício:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) ...................................................................................................................
Preço de exercício das opções do 1º SOP e do 2º SOP ......................................................
Valor patrimonial por ação de nossa emissão em 30 de setembro de 2020(2) ......................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 ajustado para a Oferta e
para a outorga e o exercício da totalidade das opções previstas no 1º SOP e no
2º SOP ...............................................................................................................................
Aumento no valor patrimonial contábil por ação atribuído aos acionistas existentes,
considerando a Oferta e a outorga e o exercício da totalidade das opções previstas no
1º SOP e no 2º SOP ..........................................................................................................
Diminuição do valor patrimonial contábil por ação aos novos investidores, considerando
a Oferta e a outorga e o exercício da totalidade opções previstas no 1º SOP e do
2º SOP ...............................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta e do exercício da totalidade
das opções previstas no 1º SOP e no 2º SOP ...............................................................
(1)
(2)

20,40
4,62
1,33
6,42
5,10
13,98
68,5%

Com base no Preço por Ação de R$20,40, que é preço médio da Faixa Indicativa.
Considera o número total das ações de emissão da Companhia na data deste Prospecto, após o aumento de capital aprovado em AGE de
18/02/2020 e o desdobramento de ações de 03/12/2020. Para mais informações sobre o aumento de capital, vide seção “Histórico do
Preço de Emissão de Ações” na página 106 deste Prospecto. Para mais informações sobre o desdobramento de ações realizado em
03/12/2020, vide seção “Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações” na página 106 deste Prospecto.

Para mais informações sobre os Planos de Opções e o Plano de Remuneração em Ações, veja os
itens “13.4 Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração e Diretoria
Estatutária” e “14.3 - Descrição da política de remuneração dos empregados”, do Formulário de
Referência da Companhia, anexo a este Prospecto.
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Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Data de
deliberação
01/12/2020
Critério
para
determinação
do preço de
emissão
Forma
de
integralização

Órgão que
deliberou o
aumento
Assembleia Geral
Extraordinária

Data
emissão

Valor total
emissão (Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferenciais
(Unidade)

Total ações
(Unidades)

Subscrição /
Capital anterior

Preço
emissão

Fator
cotação

01/12/2020

1.744.346,68

Privado

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

O aumento de capital aprovado não resultou na emissão de novas ações da Companhia.

O aumento de capital aprovado não resultou na emissão de novas ações da Companhia.
Órgão
que
Data
de
deliberou
o
Data
Valor
total
Tipo
de
Ordinárias
Preferenciais
Total ações
Subscrição
/
Preço
Fator
deliberação
aumento
emissão
emissão (Reais)
aumento
(Unidades)
(Unidade)
(Unidades)
Capital anterior
emissão
cotação
Assembleia Geral
18/02/2020
Extraordinária
18/02/2020
R$110.000.000,00
Privado
172.494
0
172.494
221,20%
R$637,70
R$/Ação
Critério para determinação do preço de
Conforme artigo 170, § 1º, I, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com a perspectiva de rentabilidade da Companhia, a partir do seu valor justo
emissão
a mercado.
Forma de integralização
Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.
Órgão
que
Data
de
deliberou
o
Data
Valor
total
Tipo
de
Ordinárias
Preferenciais
Total ações
Subscrição
/
Preço
Fator
deliberação
aumento
emissão
emissão (Reais)
aumento
(Unidades)
(Unidade)
(Unidades)
Capital anterior
emissão
cotação
Assembleia Geral
21/11/2019
Extraordinária
21/11/2019
R$521.498,88
Privado
2.676
0
2.676
1,05%
R$194,88
R$/Ação
Critério para determinação do preço de
emissão
Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.
Forma de integralização
Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.
Órgão
que
Data
de
deliberou
o
Data
Valor
total
Tipo
de
Ordinárias
Preferenciais
Total ações
Subscrição
/
Preço
Fator
deliberação
aumento
emissão
emissão (Reais)
aumento
(Unidades)
(Unidade)
(Unidades)
Capital anterior
emissão
cotação
Assembleia Geral
06/11/2019
Extraordinária
06/11/2019
R$227.217,68
Privado
1.844
0
1.844
0,46%
R$123,22
R$/Ação
Critério para determinação do preço de
emissão
Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.
Forma de integralização
Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.
Órgão
que
Data
de
deliberou
o
Data
Valor
total
Tipo
de
Ordinárias
Preferenciais
Total ações
Subscrição
/
Preço
Fator
deliberação
aumento
emissão
emissão (Reais)
aumento
(Unidades)
(Unidade)
(Unidades)
Capital anterior
emissão
cotação
Assembleia Geral
27/11/2017
Extraordinária
27/11/2017
R$10.414.717,81
Privado
53.440
0
53.440
27,01%
R$194,88
R$/Ação
Critério
para
determinação
do preço de
emissão
Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do nosso capital social, veja o item
“17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência da Companhia.
Histórico de Desdobramentos, Grupamentos e Bonificações de Ações
Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de dezembro de 2020, foi
aprovado o desdobramento das 874.787 (oitocentas e setenta e quatro mil, setecentas e oitenta e
sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de emissão da Companhia em 96.226.570
(noventa e seis milhões, duzentas e vinte e seis mil, quinhentas e setenta) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem modificação no capital social, nos termos do artigo
12 da Lei das S.A. Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia, o
desdobramento não resulta na modificação do valor total do capital social ou dos direitos conferidos
pelas ações de emissão da Companhia a seus titulares, operacionalizado e efetivado de modo a não
alterar a participação proporcional dos acionistas no capital social da Companhia, não afetando os
direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos, das ações de emissão da Companhia.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 03 DE
DEZEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A ABERTURA DE CAPITAL DA COMPANHIA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 03
DE DEZEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA, BEM COMO SEUS
TERMOS E CONDIÇÕES
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO QUE APROVARÁ O
PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE INVESTIMENTO DO VESUVIUS FIP REALIZADA
EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A PARTICIPAÇÃO NA OFERTA SECUNDÁRIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
AUDITADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE
SETEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS AUDITADAS DA COMPANHIA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIO SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS CONDENSADAS PRO FORMA NÃO
AUDITADAS DA COMPANHIA RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE
SETEMBRO DE 2020 E AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS AUDITADAS DA ELEMÍDIA
CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A. RELATIVAS AO PERÍODO DE NOVE
MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS DA ELEMÍDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE MARKETING S.A. RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2019 E 2018
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA REALIZADA EM 03 DE
DEZEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A ABERTURA DE CAPITAL DA COMPANHIA
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ELETROMIDIA S.A.
CNPJ/ME 09.347.516/0001-81
NIRE 3530045889-3
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em [•] de [•] de [•]
Data, Horário e Local. No dia [•] de [•] de [•], às [•] horas, na nova sede social da Eletromidia
S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, conforme alterada pela
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 5 de agosto de 2020, cuja ata encontra-se em
fase de registro perante a JUCESP.
Presença. A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Convocação. Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da
Companhia.
Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
Ordem do dia. no âmbito a oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada pela
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de dezembro de 2020 (“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 ou alienadas pelo acionista vendedor identificado no Prospecto
Preliminar da Oferta, 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 e integralização das Ações a serem
emitidas;
(iv)

a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações;
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(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 de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.”, o
“Placement Facilitation Agreement”, o “Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão Eletromidia S.A.” e
todos os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta
(os “Documentos da Oferta”).
Deliberações tomadas por unanimidade. Instalada a reunião do Conselho de
Administração, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade
de votos e sem qualquer tipo de ressalva, as matérias da ordem do dia, a saber:
(i)
a fixação do Preço por Ação em R$ [•] ([•]), 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 e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Eletromidia S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e artigo 44 da
Instrução nº 400, emitida pela Comissão de Valores Mobiliários em 29 de dezembro de
2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III da Lei
das Sociedades por Ações, a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é
justificada pelo fato de que não promoverá diluição injustificada do atual acionista 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 R$ [•] ([•]) para R$ [•] ([•]), mediante
a emissão de [•] ([•]) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no
Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, com a
exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das
Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o
Estatuto Social da Companhia. Do Preço por Ação de R$ [•] ([•]): [(a) o valor de R$ [•] ([•])
será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de R$ [•] ([•])
em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente será destinado à formação de
reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R$
[•] ([•]) destinada à reserva de capital];
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(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 Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia
Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A.
(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 e o Estatuto Social da Companhia, inclusive ao
recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações ordinárias
de emissão da Companhia que vierem a ser declarados a partir da data de publicação do
Anúncio de Início da Oferta;
(v)
a verificação, pelo Conselho de Administração, da subscrição de [•] ([•]) Ações,
distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital
social da Companhia, que passa a ser de R$ [•] ([•]), dividido em [•] ([•]) Ações. O Conselho
de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionista 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: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião,
que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. São Paulo, SP, [•] de [•] de [•]. Mesa.
Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Ricardo de Almeida Winandy.
Conselheiros presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Tiago Branco Waiselfisz, Fabio Isay
Saad, Felipe Franco da Silveira, Débora Mayor Vizeu, Paulo Racy Badra e Ricardo Romeiro
Otero.

A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
São Paulo, SP, [•] de [•] de [•].

______________________________
Ricardo de Almeida Winandy
Secretário
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ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE INVESTIMENTO DO VESUVIUS FIP
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 QUE APROVOU A PARTICIPAÇÃO NA OFERTA
SECUNDÁRIA
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VESUVIUS LBO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME Nº 18.579.353/0001-53
(“Fundo”/”Fund”)
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE

MINUTES OF THE MEETING OF THE

INVESTIMENTO REALIZADA EM 30 DE

MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE

NOVEMBRO DE 2020

HELD ON NOVEMBER 30th, 2020

DATA E HORÁRIO: 30 de novembro de 2020, às

DATE AND TIME: November 30th, 2020, at 10:00 am,

10:00 horas, por meio de conferência telefônica, nos

by means of conference call, pursuant to Article 33,

termos

Third Paragraph of the Fund’s bylaws (“Bylaws”).

do

Artigo

33,

parágrafo

terceiro

do

regulamento do Fundo (“Regulamento”).
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a

CALL

convocação, nos termos do Parágrafo Primeiro do

accordance with Article 33, Paragraph First of the

AND

ATTENDANCE:

Call

waived

in

Artigo 33 do Regulamento, em decorrência da

Bylaws, due to the attendance of all members of the

presença da totalidade dos membros do Comitê

Management and Investment Committee of the Fund

Gestor e de Investimento do Fundo (“Comitê”), de

(“Committee”), according to the attendance list

acordo com a lista de presença constante do Anexo I

attached hereto as Exhibit I.

à presente ata.
ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Artigo 32

AGENDA: To resolve, pursuant to Article 32 of the

do Regulamento, sobre as seguintes matérias:

Bylaws, on the following matters:

(i)

(i)

a aprovação da orientação de votos a serem

the approval of the orientation of the votes to

proferidos pela BRL Trust Investimentos Ltda.,

be cast by BRL Trust Investimentos Ltda.,

com sede na cidade de São Paulo, Estado de São

headquartered in the city of São Paulo, State of São

Paulo, na Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar

Paulo,

(“Administradora”),

na

(“Administrator”), on behalf of the Fund, at the

Assembleia Geral Extraordinária da Cosme Velho

Extraordinary General Meeting of Cosme Velho

Participações S.A., sociedade por ações inscrita no

Participações S.A., a corporation enrolled with the

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério

National Registry of Legal Entities of the Ministry of

da

o

Economy (“CNPJ/ME”) under No. 18.311.361/0001-

NIRE

14 and holder of NIRE 3330030826-1, headquartered

em

Economia

nome

do

Fundo,

(“CNPJ/ME”)

nº 18.311.361/0001-14

e

3330030826-1,

sede

sob

detentora

do

at

Rua

Iguatemi,

No. 151,

19th

Floor

Alcindo

at Rua Alcindo Guanabara, No. 25, room 1,804,

Guanabara, nº 25, sala 1804, Centro, na Cidade do

Downtown, in the City of Rio de Janeiro, State of Rio

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP

de Janeiro, Zip Code 20031-130 (“Cosme Velho”), to

20031-130 (“Cosme Velho”), a ser realizada no dia 1º

be held on December 1st, 2020, at 11:00 am (“EGM

de dezembro de 2020, às 11:00 horas (“AGE Cosme

Cosme Velho”);

com

na

Rua

Velho”);
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(ii)

(a) a autorização e recomendação, conforme

(ii)

(a) the authorization and recommendation, as

aplicável, da alienação de ações ordinárias de

the case may be, regarding the disposal of the

emissão da Eletromidia S.A., sociedade por ações

ordinary shares issued by Eletromidia S.A., a

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.347.516/0001-81,

publicly held company enrolled with the CNPJ/ME

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São

under No. 09.347.516/0001/81, with headquarters in

Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior,

the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua

nº 758, sala 7, Itaim Bibi, CEP 04542-000

Leopoldo Couto de Magalhães Junior, No. 758, room

(“Companhia Investida”), de titularidade do Fundo

7, Itaim Bibi, Zip Code 04542-000 (“Invested

(“Ações”), por meio de uma oferta pública de

Company”), held by the Fund (“Shares”) by means of

distribuição de Ações, a ser realizada no Brasil em

a public offering for the distribution of Shares to be

mercado de balcão não organizado, em regime de

carried out in Brazil on the over-the-counter market,

garantia firme de liquidação, nos termos da Instrução

on a firm guarantee of settlement regime, in

da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 400,

accordance with the provisions of the Brazilian

de 12 de dezembro de 2003, conforme alterada, e

Securities

com esforços de colocação no exterior (“Oferta”); e

Mobiliários) (“CVM”) Ruling No. 400, of December 12,

(b) autorizar a Administradora, na condição de

2003, as amended, and with placement efforts

instituição administradora do Fundo, a tomar todas as

abroad

providências e praticar todos e quaisquer atos

Administrator, in its condition of administrator of the

necessários ou convenientes à realização da Oferta,

Fund, to take and practice all the necessary or

conforme descrita no item “a” acima;

convenient measures and actions required to carry

Commission

(“Offering”);

(Comissão

and

de

Valores

(b) authorize

the

out the Offering, as described in item “a” above;
(iii)

em conexão com a Incorporação (conforme

(iii)

in connection with the Merger (as defined

termo abaixo definido), aprovar a celebração, pela

below),

to

approve

the

execution,

by

the

Administradora, em nome do Fundo, (a) do “Termo

Administrator, on behalf of the Fund, of (a) the “Term

de Acordo”, a ser celebrado entre o Fundo, a Olonk

of Agreement”, to be executed between the Fund,

Empreendimentos e Participações S.A., o Sr. Paulo

Olonk Empreendimentos e Participações S.A., Mr.

Racy Badra, o Sr. Ricardo Romeiro Otero, o

Paulo Racy Badra, Mr. Ricardo Romeiro Otero,

Sr. Alexandre Guerrero Martins, o Sr. Paulo Badra e

Mr. Alexandre Guerrero Martins, Mr. Paulo Badra and

a Sra. Fernanda Badra Violante (“Termo de Acordo”);

Ms. Fernanda Badra Violante (“Term of Agreement”);

e (b) do “Segundo Aditivo ao Acordo de Acionistas da

and (b) of the “Second Amendment to the Eletromidia

Eletromidia S.A.”, a ser celebrado entre o Fundo, a

S.A. Shareholders' Agreement”, to be executed

Olonk Empreendimentos e Participações S.A., o Sr.

between the Fund, Olonk Empreendimentos e

Paulo Racy Badra, o Sr. Ricardo Romeiro Otero, o

Participações S.A., Mr. Paulo Racy Badra, Mr.

Sr. Alexandre Guerrero Martins, o Sr. Daniel Mattos

Ricardo Romeiro Otero, Mr. Alexandre Guerrero

Simões, a Companhia Investida, o Sr. Paulo Badra, a

Martins, Mr. Daniel Mattos Simões, the Invested

Sra.

Company, Mr. Paulo Badra, Ms. Fernanda Badra

Fernanda

Badra

Violante,

a

Elemídia

Consultoria e Serviços de Marketing S.A. e a

Violante,

Publibanca Brasil S.A. (“2º Aditivo ao Acordo de

Marketing S.A. and Publibanca Brasil S.A. (“2nd

Acionistas”); e

Amendment to the SHA”); and

2
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Elemídia

Consultoria

e

Serviços

de

(iv)

a autorização para que a Administradora

(iv)

the authorization to the Administrator to take

tome todas as providências e pratique todos e

and practice all the necessary or convenient

quaisquer atos necessários ou convenientes à

measures and actions required to carry out the

realização da Oferta e da Incorporação, incluindo,

Offering and the Merger, including, but not limited to,

mas não se limitando a, celebração, em nome do

the execution of registration forms, letters, exhibits,

Fundo, de formulários cadastrais, cartas, anexos,

among other documents, in order to implement the

entre outros documentos, visando a implementação

abovementioned resolutions.

das deliberações citadas acima.
DELIBERAÇÕES:

Os

membros

do

Comitê

RESOLUTIONS: The members of the Committee

decidiram, por unanimidade dos votos e sem

unanimously and without any restrictions decided to:

quaisquer restrições:
(i)

aprovar a orientação de votos a serem

(i)

to approve the orientation of the votes to be

proferidos pela Administradora, em nome do Fundo,

cast by the Administrator, on behalf of the Fund, at

na AGE Cosme Velho, cuja ordem do dia será

EGM Cosme Velho, whose agenda will be to resolve

deliberar sobre a incorporação da Cosme Velho pela

on the merger of Cosme Velho into the Invested

Companhia Investida (“Incorporação”), incluindo,

Company (“Merger”), including, without limitation, the

sem limitação, as seguintes matérias: (a) examinar e

following matters: (a) to examine and approve the

aprovar o Protocolo de Incorporação e Justificação,

Merger and Justification Protocol, signed between the

firmado entre as administrações da Cosme Velho e

administrations of Cosme Velho and of the Invested

da Companhia Investida; (b) ratificar a nomeação e

Company; (b)

contratação da Apsis Consultoria e Avaliações

engagement of Apsis Consultoria e Avaliação

Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio

Ltda., a limited liability company headquartered in the

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do

City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua

Passeio, nº 62, 6º andar, Centro, inscrita no

do Passeio, No. 62, 6th floor, Downtown, enrolled with

CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30, registrada

the

no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de

registered with the Regional Accounting Council of

Janeiro sob o nº 005112/O-9, empresa especializada

Rio de Janeiro under No. 005112/O-9, the specialized

que elaborou o laudo de avaliação do patrimônio

company that prepared the appraisal report of Cosme

líquido da Cosme Velho com base no balanço social

Velho's equity based on Cosme Velho's social

da Cosme Velho levantado em 30 de setembro de

balance sheet dated September 30, 2020 (“Valuation

2020 (“Laudo de Avaliação”); (c) examinar e aprovar

Report”); (c) to examine and approve the Appraisal

o Laudo de Avaliação; (d) deliberar sobre a

Report; (d) to resolve on the merger of Cosme Velho

incorporação da Cosme Velho pela Eletromidia, com

into Eletromidia, with the consequent extinction of

a consequente extinção da Cosme Velho; e

Cosme Velho; and (e) to authorize Cosme Velho's

(e) autorizar os administradores da Cosme Velho a

administration to take the necessary measures to fully

tomarem as medidas necessárias à completa

implement the intended merger operation;

implementação

da

operação

de

incorporação

pretendida;

3
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CNPJ/ME

to

ratify the

under

No.

appointment and

08.681.365/0001-30,

(ii)

a alienação de até a totalidade das Ações

(ii)

the disposal of up to the total amount of

detidas pelo Fundo, representativas de até 100%

Shares held by the Fund, representing up to a

(cem por cento) de sua participação na Companhia

hundred percent (100%) of its equity stake in the

Investida por meio da Oferta (“Desinvestimento”), em

Invested Company by means of the Offering

conformidade com o Regulamento. Ressalta-se que

(“Divestment”), in accordance with the Bylaws. It is

o

important to highlight that the Divestment will be

Desinvestimento

observância

das

será

realizado

regras

em

estrita

estabelecidas

no

carried out in compliance with the provisions set forth

Regulamento, especialmente no que tange à política

in the Bylaws, notably the provisions of the Fund’s

de investimento do Fundo;

investment policy;

(iii)

(iii)

em conexão com a Incorporação, aprovar a

in connection with the Merger, to approve the

celebração, pela Administradora, em nome do

execution, by the Administrator, on behalf of the

Fundo, (a) do Termo de Acordo; e (b) do 2º Aditivo

Fund, of (a) the Term of Agreement; (b) of the 2nd

ao Acordo de Acionistas; e

Amendment to the SHA; and

(iv)

(iv)

a autorização para que a Administradora

the authorization to the Administrator to take

tome todas as providências e pratique todos e

and practice all the necessary or convenient

quaisquer atos necessários ou convenientes à

measures and actions required to carry out the

realização da Oferta e da Incorporação, incluindo,

Offering and the Merger, including, but not limited to,

mas não se limitando a, celebração, em nome do

the execution of registration forms, letters, exhibits,

Fundo, de formulários cadastrais, cartas, anexos,

among other documents, in order to implement the

entre outros documentos, visando a implementação

abovementioned resolutions.

das deliberações citadas acima.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada

CLOSING OF THE MEETING: There being nothing

mais havendo a ser tratado, foram encerrados os

more to be resolved on, the Meeting was adjourned,

trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo

and the present minutes were drawn-up, read,

necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida,

approved and signed by all attending members.

aprovada e por todos os presentes assinada.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.

São Paulo, November 30th, 2020.

(páginas de assinaturas a seguir)

(signatures pages below)

(restante da página intencionalmente deixado em

(remainder of this page intentionally left in blank)

branco)
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ANEXO I // EXHIBIT I
VESUVIUS LBO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME Nº 18.579.353/0001-53
PÁGINA 01/03 DA LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE
INVESTIMENTO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONFERÊNCIA
TELEFÔNICA // PAGE 01/03 OF THE ATTENDANCE LIST OF THE MEETING OF THE
MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE HELD ON NOVEMBER 30th, 2020, BY MEANS
OF CONFERENCE CALL
Membro / Member

Assinatura / Signature

Fernando Marques Oliveira
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VESUVIUS LBO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME Nº 18.579.353/0001-53
PÁGINA 02/03 DA LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE
INVESTIMENTO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONFERÊNCIA
TELEFÔNICA // PAGE 02/03 OF THE ATTENDANCE LIST OF THE MEETING OF THE
MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE HELD ON NOVEMBER 30th, 2020, BY MEANS
OF CONFERENCE CALL
Membro / Member

Assinatura / Signature

Sami Mnaymneh
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VESUVIUS LBO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/ME Nº 18.579.353/0001-53
PÁGINA 03/03 DA LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR E DE
INVESTIMENTO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020, MEDIANTE CONFERÊNCIA
TELEFÔNICA // PAGE 03/03 OF THE ATTENDANCE LIST OF THE MEETING OF THE
MANAGEMENT AND INVESTMENT COMMITTEE HELD ON NOVEMBER 30th, 2020, BY MEANS
OF CONFERENCE CALL
Membro / Member

Assinatura / Signature

Anthony Tamer
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DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES PARA FINS DO ARTIGO 56 DA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N º 400
ALEXANDRE GUERRERO MARTINS, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Campo Largo, n° 190, Apto. 201, Vila Bertioga, CEP 03186-010,
portador da cédula de identidade RG n ° 18.915.752-5 SSP-SP e inscrito no Cadastro da Pessoa Física
C'CPF/ME'') sob o n° 197.145.888-04 ("Acionista Vendedor''), no âmbito da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, de emissão da ELETROMIDIA S.A., sociedade por ações, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia C'CNPJ/ME'') sob o n° 09.347.516/000181, com sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.300,
7º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("Companhia''), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal
C'Oferta" e "Ações''), sob a coordenação do Banco Morgan Stanley S.A. ('�Coordénador Líder" ou "Agente
Estabilizador''), o Banco Itaú BBA S.A. ("Itaú BBA''), o Banco Bradesco BBI S.A. C'Bradescó BBI''), o Banco
Santander (Brasil) S.A. ("Santander'') e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
C'UBS BB" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Santander, "Coordenadores
da Oferta''), vem, pela presente, nos termos do artigo 56 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
C'CVM'') n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada C'Instrucão CVM 400''), declarar o quanto
segue:
Considerando que:
(i)

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

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia, a qual prosseguirá
até a divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A. "("Prospecto Defihitivo'');

(iii)

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 e ao Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos;

(iv)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram todos documentos e informações que estes
consideraram relevantes para a consecução da Oferta, bem como, àquelas requeridas pelos
Coordenadores da Oferta e seus respectivos assessores legais, consideradas relevantes sobre a
Companhia e seus respectivos negócios, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;

(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos Coordenadores da Oferta e de
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seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram 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
a Companhia e o Acionista Vendedor, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participaram da

(vii)

elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, diretamente
e por meio de seus respectivos assessores legais.
O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência dos documentos e informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;

(ii)

os documentos e as informações prestadas e a serem prestadas, inclusive no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao
mercado durante todo o período 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;

(iii)

os documentos e as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta
da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades, sua situação econômico
financeira, dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando a Instrução CVM 400.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021

ALEXANDRE GUERRERO MARTINS
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
OLONK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Gabriel Ortiz, n° 153, Jardim Guedala, CEP 05612-070, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME'') sob nº 10.251.053/0001-39
("Acionista Vendedor''), no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias,
de emissão da ELETROMIDIA S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Economia ("CNPJ/ME'') sob o n° 09.347.516/0001-81, com sede e foro na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 4.300, 7° andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132
("Companhia"), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal (''Oferta" e "Ações''), sob a coordenação
do Banco Morgan Stanley S.A. ("Coordenador Líder" ou "Agente Estabilizador"), o Banco Itaú BBA S.A. ("llIDJ
BBA'') o Banco Bradesco BBI S.A. ("Bradesco BBI''), o Banco Santander (Brasil) S.A. (''Santander'') e o UBS
Brasil corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (''�" e, em conjunto com o Coordenador

Líder, o Itaú BBA, o Bradesco BBI e o Santander, "Coordenadores da Oferta''), vem, pela presente, nos termos

do artigo 56 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (''CVM'') n° 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada ("Instrução ÇYM 400"), declarar o quanto segue:
Considerando que:
(i)

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

(ii)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na companhia, a qual prosseguirá
até a divulgação do "Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de
AçVes Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A. "("Prospecto Definitivo'�;

(iii)

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 e ao Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos;

(iv)

a Companhia e o Acionista Vendedor disponibilizaram todos documentos e informações que estes
consideraram relevantes para a consecução da Oferta, bem como, àquelas requeridas pelos
Coordenadores da Oferta e seus respectivos assessores legais, consideradas relevantes sobre a
Companhia e seus respectivos negócios, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de
decisão fundamentada sobre a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item "(iv)" acima, foram solicitados pelos Coordenadores da
Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e o Acionista Vendedor;

(vi)

conforme informações prestadas pela companhia e pelo Acionista Vendedor, a Companhia e o
Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado, para análise dos coordenadores da Oferta e de
seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram todas as informações consideradas
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seus assessores legais, todos os documentos, bem como prestaram 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
(vii)

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

O Acionista Vendedor declara, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, que:
(i)

é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência dos documentos e informações
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;

(ii)

os documentos e as informações prestadas e a serem prestadas, indusive no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo, por ocasião do registro da Oferta, bem como aquelas fornecidas ao
mercado durante todo o período 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;

(iii)

os documentos e as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo de distribuição,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da obtenção do registro de companhia aberta
da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo são
suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da
Oferta;

(iv)

o Prospecto Preliminar da Oferta contém, nesta data, e o Prospecto Definitivo da Oferta conterá,
na data de sua divulgação, as informações relevantes necessárias ao conhecimento, pelos
investidores da Oferta, das Ações e da Companhia, suas atividades, sua situação econômico
financeira, dos riscos inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; e

(v)

o Prospecto Preliminar foi, e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as normas
pertinentes, incluindo, mas não se limitando a Instrução CVM 400.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
RICARDO ROMEIRO OTERO
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO MORGAN STANLEY S.A., instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.600, 6° andar e 8° andar, CEP 04538-132, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o
nº 02.801.938/0001-36, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Coordenador
Líder"), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Eletromidia
S.A. ("Companhia"), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (" Ações"),
compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta
Primária") e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento
No Exterior ("Vesuvlus FIP"), a Olonk Empreendimentos e Participações S.A. ("Olonk") e os acionistas
vendedores pessoas tisicas identificados no Prospecto Preliminar, conforme abaixo definido
("Acionistas Vendedores Pessoas Físicas· e, em conjunto com o Vesuvius FIP e a Olonk,
"Acionistas Vendedores" e "Oferta Secundária", respectivamente), a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Coordenador Líder, do Banco ltaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., do Banco
Santander (Brasil) S.A. e do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Tltulos e Valores Mobiliários S.A., com
esforços de colocação das Ações no exterior C-Oferta"), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM
400"), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurldica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em outubro de 2020 ("Auditoria"), a qual prosseguirá até a divulgação do
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Eletromidia S.A. ("Prospecto Definitivo");

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade - CTA 23,
de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Eletromidia 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 e os Acionistas Vendedores disponibilizaram todos documentos e informações
que estes consideraram relevantes para a consecução da Oferta, bem como, àquelas
requeridas pelos Coordenadores da Oferta e seus respectivos assessores legais, consideradas
relevantes sobre a Companhia e seus respectivos negócios, com o fim de permitir aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta;

(E)

a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado para análise do
Coordenador Uder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e

193

suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes
sobre os negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores
legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a
Oferta; e
(F)

a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram
da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores
legais.

O Coordenador Lider, 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, para assegurar que: (a)
os documentos e as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores
no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus respectivos anexos, nas
datas de suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes,
permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b)
os documentos e as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta,
inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia
e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo,
nas datas de suas respectivas publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

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

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econõmico
financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.

BANCO MORGAN STANLEY S.A.
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Eletromidia S.A.
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 Diretores da Eletromidia S.A., declaram que:
(i)

Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30
de setembro de 2020; e

(ii)

Reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no relatório de auditoria dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Eduardo Alvarenga
Diretor Presidente

Ricardo Winandy
Diretor Financeiro
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Eletromidia S.A.
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 Diretores da Eletromidia S.A., declaram que:
(i)

Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras relativas ao período findo em 30
de setembro de 2020; e

(ii)

Reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no relatório de auditoria dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras.

São Paulo, 17 de dezembro de 2020.

Eduardo Alvarenga
Diretor Presidente

Ricardo Winandy
Diretor Financeiro
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ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
A Eletromidia S.A. divulga seus resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(9M20), sendo suas demonstrações financeiras consolidadas apresentadas em conformidade com as normas
internacionais de contabilidade (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e com
as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
As informações aqui contidas nesse documento devem ser lidas em conjunto com os relatórios financeiros e
os comentários abordam os resultados consolidados da Companhia para o período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020 (9M20) e as comparações são relativas ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019 (9M19).
Como medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19, ao longo do período de 9M20 tomamos medidas
preventivas, incluindo, mas não se limitando, a revisão dos contratos de Concessões e Licitações; Revisão
dos contratos de Aluguéis e Prestadores de Serviços; Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei
14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda); Renegociação dos prazos de
pagamentos junto aos Fornecedores e parceiros de negócio; Renegociação dos prazos de recebimento junto
a clientes e Revisão do Plano de Investimentos.
Além dos efeitos da pandemia COVID-19, a Companhia e suas controladas passaram por reestruturações
societárias, sendo assim, os valores do 9M20 estão impactados pela consolidação da subsidiária adquirida
no período, conforme detalhado abaixo.
x

Aquisição da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (“Elemidia”)

Em 31 de janeiro de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade da participação societária da Elemidia
Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (Elemidia) pelo valor de R$ 498,2 milhões.
Do valor de aquisição, R$ 459,0 milhões foi liquidado à vista e a diferença de R$ 39,1 milhões será liquidada
em parcelas anuais em até cinco anos. O saldo atualizado em 30 de setembro de 2020 é de R$ 36,9 milhões.
A Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S A. atua como um veículo de comunicação do segmento de
mídia digital “out of home” (OOH) com uma estrutura 100% digital e expertise na distribuição de conteúdo
segmentado. Fundada em 2003 atua em 60 cidades, em sua maioria no Brasil. Possui pontos de exibição de
mídia em elevadores de edifícios comerciais, edifícios residenciais, shoppings, supermercados, academias,
hotéis, universidades e hospitais, entre outros.
A transação compreendeu vários fatores, incluindo a complementariedade das empresas, que através da
aquisição colocou em prática a estratégia de combinação de negócios, criando assim uma Companhia OOH
com um portfólio completo e uma presença significativa no mercado em que atua.
Os principais desdobramento dessa aquisição foi a unificação das sedes das Companhias e um aumento de
headcount em 48% no período de 9M20, esse aumento é um desdobramento natural inerente a unificação
das operações com a subsidiária adquirida.
x

3° Emissão de debêntures não conversíveis em ações da Emissora

Em 20 de março de 2020 a Companhia realizou a terceira emissão de 660.000 (seiscentos e sessenta mil)
debêntures simples não conversíveis em ações que são remuneradas por 100% da taxa CDI acrescidos de
spread de 2,70% ao ano com vencimento para seis anos a contar de sua data de emissão, ou seja, vencendo
em 20 de março de 2026. O valor unitário das debêntures é de R$1.000,00 (Mil reais) na data de emissão.
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ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Esses acontecimentos ratificam que continuamos fortalecendo o equilíbrio da Companhia por meio de uma
gestão disciplinada de capital de giro, otimização da estrutura de capital e bem estar dos colaboradores.
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ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Resultados Operacionais

R$ Mil

9M-2020 x 9M-2019
∆ R$
∆%

9M-2020

9M-2019

161.832

190.245

(28.413)

-14,9%

52.734

68.321

(15.587)

-22,8%

32,6%

35,9%

(59.349)

(3.536)

-36,7%

-1,9%

(14.470)

31.523

-8,9%

16,6%

Receita Operacional Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
Lucro (Prejuízo) Líquido
Margem Líquida
EBITDA
Margem EBITDA

-

-3,3 p.p

(55.813) 1578,4%
(45.993)
-

-34,8 p.p
-145,9%
-25,5 p.p

Receita Operacional Líquida & Lucro Bruto
x
A Receita Operacional Líquida totalizou R$ 161,8 milhões no 9M20, uma redução de 14,9% em relação
ao 9M19, quando auferimos R$ 190,2 milhões. Esse decréscimo se deu principalmente pelo menor volume
de vendas realizadas no período de 9M20 em decorrência da queda de circulação de pessoas nos ambientes
nos quais atuamos.
x
Nos 9M20, o Lucro Bruto totalizou R$ 52,7 milhões, ou 22,8% menor em comparação ao 9M19, quando
apuramos R$ 68,3 milhões. A margem bruta foi de 32,6% (35,9% em 9M19), devido principalmente em razão
da queda do fluxo de passageiros gerando menor volume de vendas e renegociação dos contratos vigentes.
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ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
EBITDA & Lucro (Prejuízo) líquido
x
Nos 9M20, geramos um EBITDA negativo de R$ 14,4 milhões, uma redução de 145,9% quando
comparado com o EBITDA positivo de R$ 31,5 milhões gerado nos 9M19. Esse decréscimo se deu da retração
econômica pelos efeitos da pandemia COVID-19.
x
Nos 9M20 o Prejuízo foi de R$ 59,3 milhões, já nos 9M19 apuramos um prejuízo líquido de R$ 3,5
milhões, ou seja, aumentamos em 1578,4% o prejuízo na comparação citada. Essa piora foi principalmente
em função dos reflexos da pandemia do COVID-19. Além disso, os valores dos 9M20 estão impactados pela
consolidação da subsidiária adquirida no período.

x

A Companhia divulga a sua composição do EBITDA conforme quadro abaixo:
R$ Mil

9M-2019

Lucro Líquido
(+/-) Resultado Financeiro Líquido
(+/-) IRPJ & CSLL
(+/-) Depreciação & Amortização
EBITDA (IN CVM 527/09)

(3.536)
10.091
12.985
11.983
31.523

9M-2020
(59.349)
22.402
(25.725)
48.202
(14.470)

Caixa & Endividamento
Em 9M20 a Eletromidia gerou caixa positivo de R$ 89,2 milhões. Iniciamos o ano com R$ 38,0 milhões de
Caixa e encerramos com R$ 127,2 milhões.
Tivemos R$ 26,8 milhões de geração de Caixa Operacional líquido em 9M20. Mesmo com os efeitos da
pandemia COVID-19 geramos Caixa Operacional positivo no período principalmente por conta das
renegociações dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores e parceiros de negócio, bem como
renegociações dos prazos de recebimento junto aos clientes.
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ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Já com relação as movimentações do Caixa de Investimentos, tivemos um desembolso de caixa líquido de
R$ 603,2 milhões em 9M20. Basicamente esses desembolsos são referentes ao pagamento pela aquisição
da subsidiária Elemidia e pagamentos referente a aquisições de direitos de uso, aquisição de equipamentos
e serviços inerente ao nosso plano de expansão e modernização.
Nas movimentações do Caixa de Financiamento, basicamente referem-se a captações das debêntures
ocorrida no período, operação estruturada para fazer face à aquisição da Elemidia, e aos pagamentos de
juros das debêntures anteriormente vigentes e, além disso, a outras receitas e despesas financeiras.
R$ Mil

9M-2020

Saldo Inicial
(+/-) Caixa Líquido Operacional
(+/-) Caixa Líquido Investimento
(+/-) Caixa Líquido Financiamento
Saldo Final
Geração Líquida de Caixa
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38.018
26.882
(603.208)
665.537
127.229
89.211

ELETROMIDIA S.A.
Relatório de Administração
Sobre os resultados do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
Declaração da Diretoria Estatutária
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com a opinião expressa no relatório de
auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. sobre as demonstrações financeiras relativa
ao período findo em 30 de setembro de 2020.
Relacionamento com Auditor Independente
Ao longo do período findo em 30 setembro de 2019, a Companhia utilizou os serviços de auditoria
independente da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para realizar auditoria e emitir
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. A administração da
Companhia informa que não contratou o auditor independente em serviços de consultoria que possam
gerar conflitos de interesse ou de independência.

.
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Relatório do auditor independente
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São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
Vila Nova Conceição
04543-011 - São Paulo – SP - Brasil

Tel: +55 11 2573-3000
ey.com.br

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Administradores

Eletromidia S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Eletromidia
S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
período de nove meses findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e
consolidada, da Companhia em 30 de setembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de
suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o período de nove meses
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Esses
assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto.
Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer
comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil a Companhia é requerida a proceder
anualmente ao teste de recuperabilidade dos valores registrados como ativos intangíveis de vidas
úteis indefinidas, incluindo o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Em 30 de setembro de
2020, o saldo desta conta era R$ 430.433 mil, como divulgado na nota explicativa 13 às
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.
Esse item foi considerado como um principal assunto de nossa auditoria, tendo em vista que o
processo de avaliação da recuperabilidade do ágio é complexo e envolve um alto grau de
subjetividade, bem como, é baseado em diversas premissas tais como: determinação das unidades
geradoras de caixa, taxas de descontos, percentuais de crescimento e rentabilidade dos negócios da
Companhia e suas controladas para vários anos futuros. Tais premissas poderão ser afetadas, de
forma relevante, pelas condições de mercado ou cenários econômicos futuros do Brasil, os quais
ainda não podem ser estimados com precisão.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, (i) a avaliação das políticas relacionadas
a constituição do ágio e análise anual de expectativa de referentes a aspectos contábeis como, bem
como os controles adotados pela Companhia na identificação, avaliação, registro e divulgação dos
respectivos riscos envolvidos; (ii) obtenção das projeções de rentabilidade futura elaboradas pela
administração da Companhia; (iii) análise da objetividade e do conhecimento dos preparadores das
projeções futuras; (iv) envolvimento de nossos especialistas em avaliação para nos auxiliar na análise
das premissas das projeções de rentabilidade futura determinadas pela administração da Companhia;
e (v) avaliação se as divulgações nas demonstrações financeiras, incluídas na nota explicativa 13,
foram apropriadas.
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Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o ágio por expectativa de
rentabilidade futura, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os
critérios e premissas de valor recuperável do ágio por expectativa de rentabilidade futura preparados
pela administração são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Também avaliamos à adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre o ágio por
expectativa de rentabilidade futura na nota explicativa 13 às demonstrações financeiras.
Reconhecimento de receita de prestação de serviços
Conforme mencionado na Nota 2.16, a Companhia reconhece suas receitas, na extensão em que as
obrigações de desempenho vão sendo atendidas e os serviços são prestados aos clientes, por um
valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes serviços.
Para as receitas de prestação de serviços de publicidade a serem veiculadas, o reconhecimento das
receitas é efetivado com base no estágio de conclusão do serviço ou período de inserção da
publicidade. O estágio de conclusão é avaliado com base no método de prazo decorrido e contratado
de veiculação das mídias, conforme definido pelo o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente
(equivalente à norma internacional IFRS 15).
A complexidade envolvida na estimativa do estágio de conclusão dos serviços que é realizada de
forma individual por requisição e pedido de inserção e que estão formalizadas no contrato, bem como
os potenciais riscos envolvidos em relação à competência do reconhecimento de receitas, nos levou
a considerar esse assunto um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, obtenção de documentação suporte para
uma amostra de transações de receitas reconhecidas no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, incluindo o exame dos respectivos contratos, pedidos de inserção e prazos de
veiculação de publicidade e a análise dos saldos utilizando o prazo efetivo de veiculação para
identificar relações dissonantes às nossas expectativas baseadas em nosso conhecimento da
Companhia e da indústria na qual está inserida, além de demais movimentações que pudessem
indicar inconsistências quanto à conformidade do reconhecimento da receita na competência
adequada. Como resultado desse procedimento, identificamos ajustes indicando a necessidade de
complemento nos saldos de receita diferida, os quais foram registrados pela Administração da
Companhia, dada sua materialidade em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
As deficiências no desenho e na operação dos controles internos relativos ao reconhecimento de
receita de serviços de inserção de publicidade a faturar, bem como o ajuste de auditoria identificado e
mencionado acima, alteraram nossa avaliação quanto à natureza, época e extensão de nossos
procedimentos substantivos planejados para obter evidências suficientes e adequadas de auditoria
referentes ao reconhecimento destas receitas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento e mensuração
da receita de serviços de inserção de publicidade adotadas pela administração, assim como as
respectivas divulgações na nota explicativa 2.16, no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
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Combinação de negócios
Durante o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, a Companhia adquiriu a
Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. A aquisição foi contabilizada pela Companhia,
considerando o método de aquisição e representou valores significativos nas demonstrações
financeiras, incluídos na nota explicativa 4.
Esse assunto foi considerado significativo para nossa auditoria, pelos julgamentos envolvidos na
identificação e determinação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos e a
consequente alocação do preço de aquisição, além da magnitude dos montantes envolvidos.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos relacionados a combinação de negócio incluíram, entre outros: (i) o
entendimento dos controles internos chave implementados pela Companhia relacionados ao
processo de aquisição da empresa; (ii) o envolvimento de nossos especialistas de finanças
corporativas para nos auxiliar na avaliação das premissas e metodologia utilizadas para determinação
e reconhecimento do valor justo de ativos adquiridos, passivos assumidos e ágio por expectativa de
rentabilidade futura; (iii) realização de procedimentos de auditoria dos saldos iniciais da empresa
adquirida na data de aquisição como parte da determinação do valor justos dos ativos e passivos
assumidos; e (iv) avaliação da adequação das respectivas divulgações da Companhia da combinação
de negócio.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados sobre os procedimentos de combinação de
negócios, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos aceitáveis as
políticas contábeis de combinação de negócios e premissas utilizadas para determinação do valor
justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, adotadas pela administração da Companhia para
suportar os julgamentos e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e demonstrações do valor adicional individuais e consolidadas da Companhia para o
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, apresentadas para fins de comparação,
não foram auditadas por nós ou por outro auditor independente.
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Demonstração do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao período findo em
30 de setembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte 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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
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x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 corrente e
que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do
assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
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Eletromidia S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros créditos

Nota

31.12.2019

30.09.2020

31.12.2019

85.030
25.650
12.490
2.227
5.834
-

34.798
45.064
5.598
1.245
4.500
3

127.229
51.876
16.239
6.854
5.861
-

38.018
53.184
8.441
1.823
4.663
3

131.231

91.208

208.059

106.132

5
6
7
8
9

Total do ativo circulante

Consolidado

30.09.2020

Não circulante
Depósitos judiciais

10

2.174

1.193

2.784

1.194

Partes relacionadas
Despesas antecipadas
Adiantamentos

22
9
8

8.961
7.032
12.004

3.417
3.506
12.088

7.032
12.121

3.506
12.103

Imposto de renda e contribuição social
– diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso

23
11
12
13
14

5.969
605.576
50.006
126.707
841

95.189
48.975
26.323
4.845

25.587
131.323
623.324
5.934

2.375
59.162
101.170
4.888

Total do ativo não circulante

819.270

195.536

808.105

184.398

Total do ativo

950.501

286.744

1.016.164

290.530
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Eletromidia S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Receita diferida

Nota
15
16
17
18
19
14
20

Consolidado

30.09.2020

31.12.2019

30.09.2020

31.12.2019

49.165
202
66.834
11.514
4.635
11.877
491
28.680

32.576
16.683
13.873
2.605
14.772
1.606
-

81.984
1.952
66.834
17.134
9.412
11.877
2.030
50.122

36.850
16.683
14.619
6.409
14.772
1.652
-

Outras obrigações

3.103

7.100

3.103

7.099

176.501

89.215

244.448

98.084

774
594.000
1.242
442

93.500
3.588

1.072
594.000
4.512
4.062

93.500
427
3.588

-

20.073

-

20.843

4
21

36.934
188

-

38.168
2.155

-

22

16.260
-

12.456
2.020

-

3.258

Total do passivo não circulante

649.840

131.637

643.969

121.616

Total do passivo

826.341

220.852

888.417

219.700

159.726
5.742
69.724
(111.032)

49.726
4.864
64.645
(53.343)

159.726
5.742
69.724
(111.032)

49.726
4.864
64.645
(53.343)

Atribuído aos acionistas
Atribuído aos acionistas não
controladores

124.160

65.892

124.160

65.892

-

-

3.587

4.938

Total do patrimônio líquido

124.160

65.892

127.747

70.830

Total do passivo e do patrimônio
líquido

950.501

286.744

1.016.164

290.530

Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Passivo de arrendamento
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Contas a pagar pela aquisição de
investimentos
Provisão para contingências
Partes relacionadas
Outras obrigações

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

15
16
18
15

23
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Eletromidia S.A.
Demonstrações dos resultados
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

30.09.2020

Controladora
30.09.2019
(Não auditado)

30.09.2020

Consolidado
30.09.2019
(Não auditado)

97.316
(82.987)

134.816
(85.735)

161.832
(109.098)

190.245
(121.924)

14.329

49.081

52.734

68.321

(37.849)
(9.097)
(5.089)
(24.502)

(20.208)
(14.561)
(1.543)
1.961

(76.025)
(11.971)
(27.410)

(26.260)
(17.120)
(5.401)

(62.208)

14.730

(62.672)

19.540

3.264
(23.780)

1.392
(10.010)

4.484
(26.886)

1.464
(11.555)

Resultado financeiro, líquido

(20.516)

(8.618)

(22.402)

(10.091)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social

(82.724)

6.112

(85.074)

9.449

(1.007)
26.042
25.035

(9.895)
(9.895)

(1.557)
27.282
25.725

(2.102)
(10.883)
(12.985)

Prejuízo do período

(57.689)

(3.783)

(59.349)

(3.536)

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não controladores

(57.689)
-

(3.783)
-

(57.689)
(1.660)

(3.783)
247

(0,62)
(0,61)

(0,05)
(0,05)

(0,62)
(0,61)

(0,05)
(0,05)

Nota

Receita líquida
Custos dos serviços prestados

25
26

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

26
26
11
26

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e
tributos
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

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

Prejuízo por ação (expresso em R$ por ação)
Básico
Diluído

27
27

24

23
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Eletromidia S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

30.09.2020

Controladora
30.09.2019
(Não auditado)

30.09.2020

Consolidado
30.09.2019
(Não auditado)

Prejuízo do período
Outros resultados abrangentes

(57.689)
-

(3.783)
-

(59.349)
-

(3.536)
-

Resultado abrangente do período

(57.689)

(3.783)

(59.349)

(3.536)

Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(57.689)
-

(3.783)
-

(57.689)
(1.660)

(3.783)
247

Nota

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
15

219

220

23

49.726
110.000
159.726

48.977
48.977
3.123
3.123

3.123
3.123

Reserva
especial
de ágio

1.741
878
2.619

-

Reserva de
capital para
pagamento
baseado em
ações

16

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Aumento de capital
Distribuição de dividendos
Reversão de dividendos
Plano de opção de ações
Variação de participação de não controladores
Prejuízo do período
Saldos em 30 de setembro de 2020

Saldos em 31 de dezembro de 2018
Prejuízo do período
Saldos em 30 de setembro de 2019 (Não auditado)

Nota

Capital
social

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

3.680
3.680

2.263
2.263

Reserva
Legal

60.965
(1.653)
6.732
66.044

41.115
41.115

Retenção
de lucros

(53.343)
(57.689)
(111.032)

(38.868)
(3.783)
(42.651)

Prejuízos
acumulados

65.892
110.000
(1.653)
6.732
878
(57.689)
124.160

56.610
(3.783)
52.827

Total

4.938
309
(1.660)
3.587

2.626
247
2.873

Participação
de não
controladores

70.830
110.000
(1.653)
6.732
878
309
(59.349)
127.747

59.236
(3.536)
55.700

Total do
patrimônio
líquido

Eletromidia S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora

30.09.2020
Fluxo de caixa de atividades operacionais

30.09.2019

Consolidado

30.09.2020

(Não auditado)

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

30.09.2019
(Não auditado)

(82.724)

6.112

(85.074)

9.449

20.713

7.025

21.679

7.727

188
(88)
32.512
5.089
2.957
878
(20.475)

(361)
(108)
9.439
1.543
23.650

2.155
(42)
48.202
2.957
878
(9.245)

(361)
(385)
11.983
28.413

19.502
(6.892)
11.018
(980)
(22.317)
16.589
(2.359)
5.450
(2.895)
3.198
28.680

(14.536)
2.893
(34)
(899)
(1.522)
5.988
(4.057)
21.937
202
1.683
-

1.350
(7.798)
6.969
(1.590)
(16.739)
45.134
2.515
(10.564)
(2.895)
616
50.122

5.688
(1.664)
207
(505)
(11.701)
(6.932)
(4.220)
20.410
115
(3.388)
-

28.519

35.305

57.875

26.423

(2.178)
(19.800)

(4)
(2.191)

(3.191)
(20.967)

(2.573)
(2.919)

6.541

33.110

33.717

20.931

Fluxo de caixa deatividades de investimentos
Aquisições de imobilizado e intangível
Aumento de capital em controlada
Aquisição de investimento

(117.836)
(30.000)
(463.588)

(53.735)
(12.228)

(139.620)
(463.588)

(34.994)
(4.258)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(611.424)

(65.963)

(603.208)

(39.252)

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Empréstimos, financiamentos e debêntures – captações
Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações
Aumento de capital
Pagamento de dividendos
Pagamento de arrendamento

660.976
(110.000)
110.000
(1.338)
(4.523)

110.000
(74.468)
(1.144)

663.225
(110.000)
110.000
(4.523)

111.638
(95.219)
(1.144)

655.115

34.388

658.702

15.275

Aumento (retenção) de caixa e equivalentes de caixa

50.232

1.535

89.211

(3.046)

Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período

34.798
85.030

16.710
18.245

38.018
127.229

22.656
19.610

Ajustes por
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos
provisionados
Provisão para demandas judiciais
Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Baixa de ativos
Plano de opções de ações
Variações de ativos e passivos
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Outras obrigações
Receita diferida
Caixa líquido gerado pelas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Eletromidia S.A.
Demonstrações do valor adicionado
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e de 2019
(Em milhares de reais)

Controladora
30.09.2020

30.09.2019

Consolidado
30.09.2020

(Não auditado)

Receitas
Receita bruta de serviços
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

30.09.2019
(Não auditado)

113.719
(338)

154.489
(108)

189.274
(317)

216.898
(385)

113.381

154.381

188.957

216.513

(55.825)

(80.877)

(82.503)

(116.608)

(19.408)

(32.159)

(30.772)

(47.026)

38.148

41.345

75.682

52.879

(32.512)

(9.439)

(48.202)

(11.983)

5.636

31.906

27.480

40.896

(5.089)
3.263

(1.543)
1.392

4.484

1.464

(1.826)

(151)

4.484

1.464

Valor total adicionado distribuído

3.810

31.755

31.964

42.360

Valor total distribuído do valor adicional

3.810

31.755

31.964

42.360

Distribuição do valor adicionado
Empregados
Salários e encargos
Participação dos empregados nos lucros
Plano de compra de ações

23.092
22.096
118
878

16.634
16.990
(356)
-

38.594
38.244
(528)
878

22.186
22.196
(10)
-

Tributos
Federais
Municipais

14.587
10.343
4.244

8.666
5.155
3.511

25.053
17.853
7.200

11.695
6.640
5.055

Remuneração de capital de terceiros
Juros
Aluguéis

23.820
23.780
40

10.238
10.010
228

27.666
26.886
780

12.015
11.555
460

(57.689)
(1.653)
(56.036)
-

(3.783)
(3.783)
-

(59.349)
(1.653)
(56.036)
(1.660)

(3.536)

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

Remuneração de capitais próprios
Dividendos e juros sobre capital próprio
(Prejuízos) retidos
Participação dos não controladores nos lucros retidos

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras interinas --Continuação
30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações sobre a companhia

A Eletromidia S.A. (“Eletromidia” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, com sede na cidade de São
Paulo, SP na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar. A Companhia tem como acionista controlador
a Cosme Velho Participações S.A. (“Cosme Velho”).
A Companhia, em conjunto com suas controladas, Elemidia S.A., TV Minuto S.A. e Publibanca Brasil S.A.,
definidas em conjunto como “Grupo”, tem como principais atividades:
x Locação de bens móveis e espaços para a colocação de produtos eletrônicos, principalmente painéis
eletrônicos para a divulgação informatizada de publicidade e dados de interesse público ou particular;
x Locação de horário e veiculação de mensagens e dados de interesse público e particular em painéis
eletrônicos;
x Criação e registro de marca para os produtos eletrônicos comercializados e distribuídos, incluindo a licença
de uso de tais marcas para terceiros;
x Prestação de serviço de programação de mensagens informatizadas;
x Elaboração, execução e desenvolvimento de projetos para veiculação em painéis eletrônicos, por
administração, empreitada ou “subempreitada”;
x Importação, exportação, comercialização e distribuição de painéis eletrônicos para divulgação
informatizada e publicidade de dados de interesse público ou particular, equipamentos de informática;
peças, acessórios e demais produtos relacionados com mídia eletrônica; bem como a reparação,
manutenção e instalação dos referidos bens e produtos;
x Atividade de compra de equipamentos eletrônicos;
x Assessoria a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, nas atividades relativas à gestão empresarial;
x Participação no capital social de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista; e
x Atividade de compra, venda, locação, importação de lâmpadas e outros equipamentos elétricos.
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias foi autorizada pela Administração em 17 de
dezembro de 2020.
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
Estas demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os Padrões Internacionais do Relatório
Financeiro (International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidos pelo International Accounting
Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”),
além de considerarem os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela CVM e pelas disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações.
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados
instrumentos financeiros que foram mensurados pelo valor justo.
Adicionalmente, o Grupo considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo
CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. Dessa forma, as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem
às utilizadas pela administração na sua gestão.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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A administração avaliou a capacidade da Companhia de continuar operando normalmente e está convencida
de que elas possuem recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar
dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras
intermediárias foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional.
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante
determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira como parte de
suas demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações financeiras e seguindo as disposições
contidas no NBCTG 9 - Demonstração do Valor Adicionado (DVA).
Informações por segmentos:
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um negócio para os quais informações
financeiras segmentadas estão disponíveis e são avaliadas pelo tomador de decisões operacionais na
definição sobre como alocar recursos para um segmento individual e na avaliação do desempenho do
segmento.
A conclusão da Administração é de que a Companhia e suas controladas operam em um único segmento
operacional de prestação de serviços veiculação de publicidade, tendo em vista que:
(i) todas as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em informações consolidadas;
(ii) o objetivo da Companhia e suas controladas é de prover seus clientes, serviços de veiculação de
publicidade em espaços publicitários; e
(iii) todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são
efetuadas em bases consolidadas.
Bases de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem informações da Eletromidia e das suas controladas.
O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em
seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido
em relação às investidas.
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x
Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade de dirigir
as atividades pertinentes da investida);
x

Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e

x

A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.

Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados
com transações entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada como
transação patrimonial.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos correspondentes
ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor contábil na data em que o controle
for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer participações de não controladores na data em que o
controle for perdido (incluindo quaisquer componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas).
Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento
retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Nas demonstrações financeiras, os investimentos em controladas são contabilizados com base no método da
equivalência patrimonial.
A seguir é apresentada a base de consolidação:
% participação
09.2020
12.2019
Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (a)
TV Minuto S.A.
Publibanca Brasil S.A.
(a)
2.1.

100%
100%
70%

100%
70%

Aquisição em 31 de janeiro de 2020, conforme nota explicativa 4 - Combinação de negócios.
Impactos COVID - 19

No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do coronavírus (“COVID19”) configura uma pandemia em escala global. A referida pandemia já demonstrou ter impactos relevantes,
incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de trabalho e
interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a disponibilidade de determinadas mercadorias
comercializadas pela Companhia. Adicionalmente, o aumento significativo dos casos de COVID-19 nas
regiões do Brasil onde a Companhia opera, em conjunto com as medidas adotadas para contenção do surto
e preservação do bem estar e saúde de seus colaboradores, culminaram no fechamento temporário de seus
escritórios a partir de 16 de março de 2020.
Não obstante, neste momento, nem a Companhia nem sua Administração conseguem prever ou estimar
precisamente o impacto nos resultados futuros das operações, nos fluxos de caixa ou na condição financeira
futura da Companhia, uma vez que a COVID-19 continua a impactar a atividade econômica mundial e
representa o risco de que a Companhia, colaboradores, prestadores de serviço, fornecedores, clientes e
outros parceiros de negócios possam ser impedidos de realizar determinadas atividades de negócios por um
período indeterminado, inclusive devido a paralisações que podem ser solicitadas por autoridades
governamentais como medida preventiva.
A Companhia também implementou uma série de ações para manutenção operacional e a gestão do caixa.
Dentre as ações tomadas, figuram como as principais:
x
x
x
x
x
x

Revisão dos contratos de concessões e licitações, gerando uma economia (menor despesa) de R$25.500;
Revisão dos contratos de aluguéis e prestadores de serviços;
Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa emergencial de manutenção do
emprego e da renda);
Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores;
Renegociação dos prazos de recebimento junto a clientes anuais;
Revisão do plano de investimentos.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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A Companhia está em constante revisão dos contratos com os prestadores de serviços e insumos, de tal
forma que mantenha a eficiência operacional e os custos e despesas estejam em linha com o volume de
negócio e as previsões orçamentárias.
A Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de ajuste dinâmico,
adaptável conforme a evolução do cenário econômico.
A venda de publicidade depende do número de pessoas impactadas e da disposição de anunciantes a investir.
Portanto é diretamente relacionada à quantidade de pessoas circulando em ambientes públicos e do ambiente
de vendas. Com o retorno no número de pessoas circulando nas cidades identificamos um retorno gradual e
proporcional das vendas. Porém um retorno ao período de confinamento ou uma extensão acima do previsto
para volta à situação sanitária normal poderá ter um impacto nas projeções de vendas.
Nesse cenário serão tomadas ações similares às realizadas em 2020 com revisões, renegociações e
suspensões de contrato além da revisão da base de despesas da Companhia para suportar esse novo cenário
de vendas, somadas às renegociações de prazos com fornecedores e clientes.
Adicionalmente, no sentido de preservar os colaboradores da Companhia a Administração elaborou e está
aplicando as ações listadas a seguir:
x
x
x
x

Priorização do trabalho remoto (home office);
Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, audioconferências ou ligações telefônicas;
Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato com casos
confirmados ou suspeitos (isolamento social);
x Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de saída do
exterior (isolamento social);
x Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais; e
x Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.
2.2.

Classificação circulante versus não circulante

A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
x
Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do
ciclo operacional da entidade.
x
Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
x
Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
x
É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no pronunciamento técnico CPC 03 (R2) Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre
vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
x
x
x

Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da Companhia.
Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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x
A Companhia não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12
meses após a data do balanço.
A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos
são classificados no ativo e passivo não circulante.
2.3.

Imobilizado

Os itens que compõem o imobilizado são demonstrados ao custo, líquido de depreciação acumulada e
perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver. Esse custo inclui o custo de
reposição do ativo imobilizado e custos de financiamentos para projetos de construção de longo prazo se os
critérios de reconhecimento forem atendidos. Todos os demais custos de reparo e manutenção são
reconhecidos no resultado, quando incorridos.
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil estimada dos ativos, conforme a
seguir apresentado:

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Grupo do ativo imobilizado
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Painéis
Equipamentos de informática
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Outros

% a.a.
10
10
10
10
5
5
5
10

Um item de imobilizado é baixado quando vendido (por exemplo, na data que o recebedor obtém controle) ou
quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil
do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual
e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício e
ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
2.4.

Ativos intangíveis

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento
inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo
na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos
amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente,
excluindo custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil e avaliados em relação à perda por
redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período
e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo no fim de
cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização,
conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos
intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa
consistente com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anualmente em relação a
perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa. A
avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser
justificável. Caso contrário, a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o beneficiário obtém o
controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados benefícios econômicos futuros a partir de sua
utilização ou venda. Eventual ganho ou perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o
valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício.
2.5.

Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente

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.
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i)

Ativos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente mensurados ao
custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do
resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de
caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Grupo para a gestão destes ativos
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não contenham um componente de
financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente
mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o
expediente prático, conforme divulgado na Nota 2.16 – Reconhecimento da receita.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio
de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos
de juros” (também referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Essa avaliação é
executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócio adotado.
O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos
financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da
cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros
classificados e mensurados ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio com o objetivo de manter
ativos financeiros de modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos financeiros classificados e
mensurados ao valor justo em contrapartida a outros resultados abrangentes são mantidos em modelo de
negócio com o objetivo de obter fluxos de caixa contratuais e com o objetivo de venda.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido
por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas na data da
negociação, ou seja, a data em que o Grupo se compromete a comprar ou vender o ativo.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
x
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de
x
ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida);
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem
x
reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais); e
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
x
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros
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efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros do Grupo ao custo amortizado incluem contas a receber de clientes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos de dívida)
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros,
a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas na
demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes.
No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados
abrangentes é reclassificada para resultado.
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos
patrimoniais)
No reconhecimento inicial, o Grupo pode optar, em caráter irrevogável, pela classificação de seus
instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes quando
atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos do CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação
e não forem mantidos para negociação. A classificação é determinada considerando-se cada instrumento,
especificamente.
Ganhos e perdas sobre estes ativos financeiros nunca são reclassificados para resultado. Os dividendos são
reconhecidos como outras receitas na demonstração do resultado quando constituído o direito ao pagamento,
exceto quando o Grupo se beneficia destes proventos a título de recuperação de parte do custo do ativo
financeiro, caso em que estes ganhos são registrados em outros resultados abrangentes. Instrumentos
patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste
de redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial pelo valor
justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos
financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
x
O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
x
integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato
de repasse e (a) o Grupo transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) o Grupo
nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle
do ativo.
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de
repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo
continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, o Grupo
também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em
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uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos pelo Grupo.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor
entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada
a restituir (valor da garantia).
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Divulgações adicionais referentes à redução ao valor recuperável de ativos financeiros são também fornecidas
nas seguintes notas explicativas:
x
x

Divulgações para premissas significativas - Nota 3;
Contas a receber de clientes - Nota 6.

As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo espera receber, descontados a uma taxa de
juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de
caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito para as
quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito
esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos
próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais
houve um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão
para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do
momento da inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia).
Para contas a receber de clientes o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo das perdas de
crédito esperadas. Portanto, o Grupo não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma
provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. O Grupo
estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito,
ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico.
O Grupo considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os pagamentos contratuais
estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, o Grupo também pode considerar que um ativo
financeiro está em inadimplemento quando informações internas ou externas indicam ser improvável o Grupo
receber integralmente os valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de
crédito mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de
recuperação dos fluxos de caixa contratuais.
ii)

Passivos financeiros

Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo
por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como
instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de
passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam
diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
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Os passivos financeiros do Grupo incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos,
financiamentos e debêntures.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em duas categorias:
x
x

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
Passivos financeiros ao custo amortizado.

A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para negociação e
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de
recompra no curto prazo. Essa categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pelo
Grupo que não são designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48.
Derivativos embutidos separados também são classificados como mantidos para negociação a menos que
sejam designados como instrumentos de hedge eficazes.
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado são
designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. O Grupo
não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos e debentures)
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos
contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado,
utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os
passivos são baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou
custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de
juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e debentures, sujeitos a juros. Para mais informações,
vide Notas 15 e 16.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação
especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 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.
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iii)

Compensação de instrumentos financeiros

Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos
valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os
passivos simultaneamente.
2.6.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (impairment) e respectiva
reversão
A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido
o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor
presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que reflita o custo médio ponderado de capital
para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é
determinado, sempre que possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras
e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma
metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por
indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre outros indicadores
disponíveis.
O Grupo baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e orçamentos
financeiros mais recentes. As projeções baseadas nestas previsões e orçamentos geralmente abrangem o
período de cinco anos. Uma taxa média de crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de
caixa futuros após o quinto ano.
A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com a função do ativo
sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para determinar se existe
um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem
ou diminuíram. Se tal indicativo existir, o Grupo estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora
de caixa. Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida
apenas se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do ativo desde
a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada para que o valor contábil do ativo
não exceda o valor contábil que teria sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão),
caso nenhuma perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Essa
reversão é reconhecida no resultado.
O teste de redução ao valor recuperável do ágio é feito anualmente em 31 de dezembro ou quando as
circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado.
A perda por desvalorização é reconhecida para uma unidade geradora de caixa ao qual o ágio esteja
relacionado. Quando o valor recuperável da unidade é inferior ao valor contábil da unidade, a perda é
reconhecida e alocada para reduzir o valor contábil dos ativos da unidade na seguinte ordem: (a) reduzindo
o valor contábil do ágio alocado à unidade geradora de caixa; e (b) a seguir, aos outros ativos da unidade
proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo.
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Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao valor recuperável
anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa, conforme o caso
ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.
2.7.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a curto prazo com
alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco
insignificante de mudança de valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender compromissos de
caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.
2.8.

Provisões para contingências

As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado
de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e
uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida
de qualquer reembolso, na linha de outras receitas e despesas operacionais, pelo seu valor histórico de
principal, e no resultado financeiro a atualização do valor histórico de principal até a data do balanço.
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas
as contingências referentes a processos para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência / obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados internos e externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
2.9.

Pagamento baseado em ações

Funcionários do Grupo recebem pagamentos baseados em ações, nos quais os funcionários prestam serviços
em troca de títulos patrimoniais (“transações liquidadas com títulos patrimoniais”).
O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é mensurado com base no valor justo na
data em que foram outorgados. Para determinar o valor justo, o Grupo utiliza um método de avaliação
apropriado.
Esse custo é reconhecido em despesas com benefícios a empregados em conjunto com o correspondente
aumento no patrimônio líquido (em outras reservas), ao longo do período em que há o serviço prestado e,
quando aplicável, condições de desempenho são cumpridas (período de aquisição ou vesting period). A
despesa acumulada reconhecida para transações que serão liquidadas com títulos patrimoniais em cada data
de reporte até a data de aquisição (vesting date) reflete a extensão na qual o período de aquisição pode ter
expirado e a melhor estimativa do Grupo sobre o número de outorgas que, em última instância, serão
adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do período representam a movimentação na
despesa acumulada reconhecida no início e no fim daquele período.
Condições de serviço e outras condições de desempenho que não sejam de mercado não são consideradas
na determinação do valor justo dos prêmios outorgados, porém a probabilidade de que as condições sejam
satisfeitas é avaliada como parte da melhor estimativa do Grupo sobre o número de outorgas que, em última
instância, serão cumpridas e os títulos adquiridos. Condições de desempenho de mercado são refletidas no
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valor justo na data da outorga. Quaisquer outras condições atinentes, mas que não possuam uma exigência
de serviço a elas associada, são consideradas condições de não aquisição de direito. Condições de não
aquisição de direito são refletidas no valor justo da outorga e levam ao lançamento imediato da outorga como
despesa, a não ser que também existem condições de serviço e/ou desempenho.
Nenhuma despesa é reconhecida para outorgas que completam o seu período de aquisição por não terem
sido cumpridas as condições de desempenho e/ou de serviços. Quando as outorgas incluem uma condição
de mercado ou uma condição de não aquisição de direito, as transações são tratadas considerando o direito
como adquirido independentemente de a condição de mercado ou a condição de não aquisição de direito ser
satisfeitas, desde que todas as outras condições de desempenho e/ou serviços sejam satisfeitas.
Quando os termos de uma transação liquidada com títulos patrimoniais são modificados (por exemplo, por
modificações no plano), a despesa mínima reconhecida é o valor justo na data de outorga, desde que estejam
satisfeitas condições originais de aquisição do direito. Uma despesa adicional, mensurada na data da
modificação, é reconhecida para qualquer modificação que resulta no aumento do valor justo dos acordos
com pagamento baseado em ações ou que, de outra forma, beneficie os empregados. Quando uma outorga
é cancelada pela entidade ou pela contraparte, qualquer elemento remanescente do valor justo da outorga é
reconhecido como despesa imediatamente por meio do resultado.
O efeito da diluição das opções em aberto é refletido como diluição de ação adicional no cálculo do resultado
por ação diluído.
2.10.
a)

Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras intermediárias da Companhia são mensurados usando a
moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
financeiras intermediárias estão apresentadas em Reais - R$, que é a moeda funcional da Companhia.
b)

Transações e saldos

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de
câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de
câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica de "Resultado financeiro".
2.11.

Arrendamentos

O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o
contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de
contraprestação.
Grupo como arrendatário
O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de
direito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.
Conforme permitido pela norma, foram desconsiderados do escopo da análise: (a) arrendamentos de curto
prazo (inferiores a 12 meses); e (b) contratos com valores inferiores a USD 5.000,00 (R$20.000,00).
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Quando da identificação dos ativos de direito de uso dentro do escopo de contratos identificados, também
foram desconsiderados: (a) contratos com pagamentos variáveis; (b) contratos em que o ativo de
arrendamento foi considerado como não identificável; (c) contratos em que a Companhia não tem direito de
obter substancialmente todos os benefícios econômicos provenientes do uso do ativo; e (d) contratos em que
a Companhia não tem o controle substancial sobre a definição do uso do ativo;
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em que o
ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos
de qualquer depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer
nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos
passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos
realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito
de uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada
dos ativos.
Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para o Grupo ao final do prazo do
arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de compra, a depreciação é calculada
utilizando a vida útil estimada do ativo.
Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável.
Passivo de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor
presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os
pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos)
menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que
dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os
pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente
certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são reconhecidos como
despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a taxa de CDI + spread de 2,7%
definida como taxa incremental. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado para
refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor
contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo
do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos
futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de
arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus arrendamentos de curto
prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior
a 12 meses a partir da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão
de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos
de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do arrendamento.
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2.12.

Capital social

As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Quando a Companhia compra ações do capital
da Companhia (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer custos adicionais diretamente
atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é deduzido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas da
Companhia até que as ações sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são subsequentemente
reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos adicionais da transação, diretamente
atribuíveis e dos respectivos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, é incluído no patrimônio
líquido atribuível aos acionistas da Companhia.
2.13.

ICPC 22 / IFRIC 23 – Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro

A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do
CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo sobre o lucro.
A Administração da Companhia reconhece e mensura seus tributos correntes ou diferidos ativo ou passivo,
aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais,
prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta
Interpretação.
A Companhia não identificou impactos quantitativos ou qualitativos relevantes na análise da interpretação
ICPC 22/IFRIC 23 para 30 de setembro de 2020.
2.14.

Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2020

CPC 11 - Contratos de seguro
Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro, norma ainda não emitida pelo CPC no
Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro e substituirá o CPC 11 - Contratos de
Seguro. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de seguro que seja mais
útil e consistente para as seguradoras.
Este pronunciamento não causou impactos nos negócios da Companhia.
Alterações ao CPC 15 (R1): Definição de negócios
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à definição de negócios em IFRS 3, sendo essas alterações
refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 15 (R1) para ajudar as entidades a determinar se um
conjunto adquirido de atividades e ativos consiste ou não em um negócio. Elas esclarecem os requisitos
mínimos para uma empresa, eliminam a avaliação sobre se os participantes no mercado são capazes de
substituir qualquer elemento ausente, incluem orientações para ajudar entidades a avaliar se um processo
adquirido é substantivo, delimitam melhor as definições de negócio e de produtos e introduzem um teste de
concentração de valor justo opcional. Novos casos ilustrativos foram fornecidos juntamente com as
alterações.
Como as alterações se aplicam prospectivamente a transações ou outros eventos que ocorram na data ou
após a primeira aplicação, a Companhia não será afetado por essas alterações na data de transição.
Alterações ao CPC 26 (R1) e IAS 8: Definição de omissão material
Em outubro de 2018, o IASB emitiu alterações à IAS 1 e IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors, sendo essas alterações refletidas na revisão 14 do CPC, alterando o CPC 26 (R1) e o
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CPC 23 para alinhar a definição de “omissão material” ou “divulgação distorcida material” em todas as normas
e esclarecer certos aspectos da definição. A nova definição declara que: “a informação é material se sua
omissão, distorção ou obscurecimento pode influenciar, razoavelmente, decisões que os principais usuários
das demonstrações financeiras intermediárias de propósito geral fazem com base nessas demonstrações
financeiras intermediárias, que fornecem informações financeiras sobre relatório específico da entidade”.
Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras
intermediárias da Companhia.
2.15.

Tributos sobre serviços

As receitas de serviços estão sujeitas aos impostos descritos abaixo, e são apresentados líquidos da receita
de vendas na demonstração do resultado.
x
x
x

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%;
Programa de Integração Social (PIS) - 1,65%;
Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%;

Esses encargos são apresentados como deduções de vendas. Os créditos decorrentes da não
cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos serviços prestados na
demonstração do resultado.
2.16.

Reconhecimento da receita

Receita de contrato com cliente - veiculação de publicidade
A receita de contrato com cliente é reconhecida quando ocorre a efetiva transferência de controle do serviço
prestado, ou seja, quando a veiculação do serviço de publicidade é efetuada aos clientes por um valor que
reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas controladas esperam ter direito em troca desses bens
ou serviços. A Companhia e suas controladas concluem, de modo geral, que é o principal em seus contratos
de receita.
As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas relacionadas à receita de
contrato com cliente são apresentadas em nota explicativa n° 3 - Julgamentos, estimativas e premissas
contábeis.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A receita de locação de espaço em seus equipamentos para veiculação de mensagens e dados de interesse
público e particular em seus painéis eletrônicos é reconhecida com base no período de veiculação da
mensagem, suportado por documento firmado entre as partes.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.17.

Contas a pagar aos fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante.
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Essas contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas
pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.
No cálculo do valor presente das contas a pagar, a Companhia utilizou como referência as taxas livres de
risco fornecida por fontes oficiais.
2.18. Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo em cada data de
reporte. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A
mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o
passivo ocorrerá:
x
No mercado principal para o ativo ou passivo; e
x
Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. O mercado
principal ou mais vantajoso deve ser acessível.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os participantes do mercado
utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes do mercado atuam em
seu melhor interesse econômico. A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em
consideração a capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em
seu melhor uso possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor
uso. A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja
dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações
financeiras intermediárias são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base
na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
x
Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a que a
entidade possa ter acesso na data de mensuração;
x
Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e
x
Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações
financeiras intermediárias ao valor justo de forma recorrente, o Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
A Companhia determina as políticas e os procedimentos para mensuração do valor justo, como ativos
financeiros não cotados, e para mensuração não recorrente. A Companhia é responsável pelo departamento
de avaliação de risco, os diretores financeiros e gerentes de cada propriedade.
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por exemplo ativos
financeiros não cotados, e passivos significativos, tais como contraprestação contingente.
O envolvimento de avaliadores externos é decidido anualmente pela Companhia, após discussão com a
Companhia e respectiva aprovação dele recebida. Os critérios de seleção incluem conhecimentos de
mercado, reputação, independência e verificação se as normas profissionais são cumpridas.
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A Companhia após discussão com os avaliadores externo, determina que técnicas de avaliação e informações
são utilizadas em cada caso. Para fins dessa análise, a Administração confirma as principais informações
utilizadas na última avaliação, confrontando as informações constantes no cálculo da avaliação com os
contratos e demais documentos relevantes.
A Administração, em conjunto com os avaliadores externos da Companhia, também compara cada
movimentação no valor justo de cada ativo e passivo com as respectivas fontes externas com o objetivo de
determinar se a movimentação é aceitável.
Em caráter interino, a Administração apresenta os resultados da avaliação ao Conselho de Administração do
Companhia, bem como uma discussão sobre as principais premissas utilizadas nas avaliações. As
correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos financeiros e ativos não financeiros mensurados
ao valor justo ou no momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. Para
fins de divulgações do valor justo, o Companhia determinou classes de ativos e passivos com base na
natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da hierarquia do valor justo, conforme acima
explicado. As correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos financeiros e ativos não financeiros
mensurados ao valor justo ou no momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas
notas.
2.19. Combinação de negócios

Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de uma
aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com base no valor
justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida.
Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a participação de não controladores
na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados na
adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa quando
incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o
objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias
econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a segregação, por parte
da adquirida, de derivativos embutidos existentes em contratos hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida ao valor
justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente
considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o CPC
48 na demonstração do resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em
relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os passivos
assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a
diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer perdas
acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio adquirido em uma
combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada uma das unidades
geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da
combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida ser atribuídos a estas
unidades.
As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade for
alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da operação ao apurar-se
o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos
valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida.
3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das demonstrações financeiras intermediárias em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam os valores apresentados
de ativos e passivos e de receitas e despesas. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade
dos negócios e definidas com base nas informações disponíveis.
Mudanças nos fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas e os resultados
reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas são revisadas continuamente.
Os principais julgamentos são apresentados a seguir:
x

Testes de recuperabilidade de ativos (teste de impairment): para determinar os valores recuperáveis dos
ativos não circulantes avaliados nos testes de recuperabilidade, é necessário estimar os valores justos
de reposição, líquidos dos custos de venda, ou dos valores em uso. Para a avaliação do valor recuperável
em uso é necessário adotar premissas relativas aos fluxos de caixa operacionais e outras premissas
macroeconômicas tais como taxas de desconto, inflação, câmbio e outras. Durante o exercício, a
Administração concluiu que não existiram indicativos de impairment.

x

Imobilizado e intangível: a Administração revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente,
ao encerramento de cada exercício. Durante o exercício, a Administração concluiu que as vidas úteis
dos bens do imobilizado e intangível eram adequadas, não sendo requeridos ajustes;

x

Provisões para contingências: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, tributárias e
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.

x

Provisão de perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: constituída em montante considerado
suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização das suas contas a
receber, levando em consideração as estatísticas de perdas históricas, e quando necessário, uma
avaliação individual das principais das contas a receber inadimplentes com riscos eminentes de
realização;

x

Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): O imposto de renda e a contribuição social
(corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações da legislação em vigor e o CPC 32 /
IAS 12. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro tributável e
as diferenças temporárias. Em particular, o crédito fiscal diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa
de contribuição social e diferenças temporárias é reconhecido na proporção da probabilidade de que o
lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da recuperabilidade do
imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias leva em consideração o histórico de lucro tributável, bem como a estimativa de lucro
tributável futuro (Nota explicativa 24).

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
37

241

Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras interinas --Continuação
30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
4. Combinação de negócios
A Companhia e suas controladas passaram por reestruturações societárias, conforme demonstramos a
seguir.
Aquisições em 2020
x

Aquisição da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (“Elemidia”)

Em 31 de janeiro de 2020, a Companhia adquiriu a totalidade da participação societária da Elemidia
Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (Elemidia) pelo valor de R$ 498.230 que originou um valor de preço
pago excedente no montante de R$ 433.356, sendo o montante de R$ 66.962 foi devidamente alocado e o
saldo residual não alocado permanecendo como ágio por rentabilidade futura.
Do valor de aquisição, R$459.091 foi liquidado à vista e a diferença de R$ 39.139 será liquidada em parcelas
anuais em até cinco anos. O saldo atualizado em 30 de setembro de 2020 é de R$ 36.934.
A Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S A. atua como um veículo de comunicação do segmento de
mídia digital “out of home” (OOH) com uma estrutura 100% digital e expertise na distribuição de conteúdo
segmentado. Fundada em 2003 atua em 60 cidades, em sua maioria no Brasil. Possui pontos de exibição de
mídia em elevadores de edifícios comerciais, edifícios residenciais, shoppings, supermercados, academias,
hotéis, universidades e hospitais, entre outros.
A transação compreendeu vários fatores, incluindo a complementariedade das empresas, que através da
aquisição colocou em prática a estratégia de combinação de negócios, criando assim uma Companhia OOH
com um portfólio completo e uma presença significativa no mercado em que atua.
Conforme laudo elaborado por empresa independente, o valor justo dos ativos e passivos identificáveis da
Elemidia na data da aquisição é apresentado a seguir:
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38

242

Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras interinas --Continuação
30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Descrição

Total

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivos
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total dos ativos identificáveis líquidos a valor contábil
Total da contraprestação
Preço pago excedente
Ajustes de ativos e passivos a valor justo
Contingências
Mais valia de ativos
Baixa de ativos intangíveis
Alocação do preço de compra
Acordo de não competição
Softwares desenvolvidos internamente
Franquias
Ágio na aquisição da Elemidia

66.419
105.511
49.182
53.822
68.926
498.230
429.304
4.437
(5.534)
5.149
(5.813)
(58.987)
(2.162)
366.394

O valor justo dos ativos é de R$ 171.930 os quais se espera que sejam realizados integralmente.
Os ajustes de ativos e passivos a valor justo é a seguinte:

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
39

243

Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras interinas --Continuação
30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
jan-2020
(Valor
contábil)

Ajustes
do PPA

jan-2020
(Valor
contábil)

Valor
justo

Ajustes
do PPA

Valor
justo

ATIVO
Caixa e equivalentes
Créditos a receber
Adiantamentos
Tributos a compensar
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas

29.860
31.976
3.793
168
121
501

-

29.860
31.976
3.793
168
121
501

PASSIVO
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Empréstimos e Financiamentos
Passivo de arrendamento

24.111
6.535
4.414
6.384
1.776
5.962

-

Total do ativo circulante

66.419

-

66.419

Total passivo circulante

49.182

-

24.111
6.535
4.414
6.384
1.776
5.962
49.18
2

Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Imobilizado líquido
Direito de uso

117
17.733
71.708
5.596

5.534
-

117
17.733
77.242
5.596

Obrigações tributárias
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contingências
Contingências possíveis
Total passivo não circulante

1.758
51.732
332
53.822

4.437
4.437

1.758
51.732
332
4.437
58.259

(-) Ativos Intangíveis (valor justo)
Acordo de não competição
Tecnologia desenvolvida internamente
(Software)
Franquias
Luvas
Softwares - Outra aquisição
Ágio aquisição Aki mídia
Total do ativo não circulante
Parcela não alocada

10.357
-

72.171
5.813

5.209
1.790
3.358
105.511
-

61.814
5.813
58.98
7
2.162
(1.790)
(3.358)
67.348
366.393

58.987
2.162
5.209
172.859
366.393

Patrimônio líquido

68.926

429.304

498.230

Total Ativo

171.930

433.741

605.671

171.930

433.741

605.671

Total passivo e patrimônio
líquido

Os intangíveis identificados foram avaliados com vida útil definida:
Intangíveis identificados
Acordo de não competição
Softwares desenvolvidos internamente
Franquias

Vida útil
(anos)
5,0
3,9
3,0

A mais valia de ativos decorre da avaliação por empresa independente e consistiu na análise de uma
estimativa do valor justo dos ativos fixos na data base de 31 de janeiro de 2020 composta pelas seguintes
etapas:
x Coleta de dados do mercado
x Cálculo do valor justo e vida útil remanescente dos ativos fixos e
x Resumo dos resultados da avaliação
Critério geral de avaliação da mais valia: Esta avaliação foi elaborada seguindo, sempre que possível, a
Norma Brasileira NBR 14 653 parte 1 (Procedimentos Gerais) e parte 5 (Avaliação de Máquinas,
Equipamentos, Instalações e Bens Industriais em Geral) da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), os preceitos do IBAPE (Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia) e os Uniform
Standards of Professional Appraisal Practice da Appraisal Foundation observando o código de Ética da
American Society of Appraisers
Não houve avaliação de alocação para a marca “Elemidia”, apesar desta marca ter sido desenvolvida durante
muitos anos. A Companhia definiu a permanência da marca “Eletromidia” como apresentação do Grupo ao
mercado.
O ágio pago de R$ 366.394 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das sinergias
decorrentes da aquisição que não pôde ser reconhecida separadamente.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Reestruturações societárias em 2019
x

Incorporação da DMS Publicidade Mídia Interativa S.A. (DMS)

Em 31 de maio de 2019, a Companhia incorporou sua controlada DMS no intuito de simplificar a estrutura
societária, bem como sinergia nos processos e negócios.
A DMS era uma empresa de mídia interativa que atuava exclusivamente na prestação de serviços de
veiculação de publicidade digital de terceiros no metrô da cidade do Rio de Janeiro, adquirida 07 de outubro
de 2015 com assinatura do termo de fechamento em 30 de novembro de 2015.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 01/06/2019 sendo o acervo líquido incorporado:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Imobilizado

357
12.923
1.648
220
15.148

Intangível

24.161

Outros créditos
Total do ativo não circulante

Total do ativo

12.058

483
36.702

51.850

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Obrigações tributárias
Valores devidos por aquisição de
participação
Obrigações com partes
relacionadas
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do
patrimônio líquido

14.233
398
549
8.544
23.724
115
6.373
18.629
25.117
48.841
4.399
(1.390)
3.009
51.850

O acervo líquido da DMS foi avaliado por empresa independente que emitiu laudo de avaliação do patrimônio
líquido da Sociedade na data-base de 30 de abril de 2019. A incorporação da DMS não acarretou aumento
de capital ou alterações nas participações acionárias da Companhia.
x
Incorporação da Publibanca Publicidade Ltda. (PBLT) e Multiplique Publicidade e Promoção Ltda.
(MULTI) pela Publibanca Brasil S.A. (PBSA)
A Publibanca Brasil S.A. (PBSA) é controlada da Companhia. A PBSA era controladora das empresas
Publibanca Publicidade Ltda. (PBLT) e Multiplique Publicidade e Promoção Ltda. (MULTI).
Em 30 de novembro de 2019, a PBSA incorporou suas controladas PBLT e MULTI no intuito de simplificar a
estrutura societária, bem como sinergia nos processos e negócios.
A Sociedades PBLT e MULTI atuavam no segmento em bancas de jornal e com publicidade estática (cartazes,
painéis). O seu modelo de negócios se pauta na negociação granular de contratos (um a um) e contínua

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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(permanente) junto a proprietários de bancas de jornal. Com a incorporação dessas sociedades pela PBSA,
esta absorve toda a prestação de serviços ora antes prestadas pela PBLT e MULTI.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 1º de dezembro de 2019 sendo o acervo líquido incorporado
pela PBSA:
PBLT
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes
de caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Tributos a recuperar
Despesas pagas
antecipadamente

Total

PBLT

MULTI

Total

Passivo
Circulante

Não circulante
Créditos com partes
relacionadas
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível

Total do ativo

MULTI

104

51

155

4.747
18
99

204
22

4.951
18
121

2

4

6

4.970

281

5.251

4.714

277

4.991

1
4.066
909
9.690

79
24
380

1
4.145
933
10.070

14.660

661

15.321

Fornecedores

1.868

185

2.053

Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas

195
626
2.279

23
36
267

218
662
2.546

4.968

511

5.479

419
-

2
29

421
29

1.940

82

2.022

2.359

113

2.472

1.600
1.204
4.529
7.333

142
(105)
37

1.742
1.204
4.529
(105)
7.370

14.660

661

15.321

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Total do passivo e do patrimônio
líquido

O acervo líquido da PBLT e MULTI foram avaliados por empresa independente que emitiu laudo de avaliação
do patrimônio líquido da Sociedade na data-base de 31 de outubro de 2019. As incorporações da PBLT e
MULTI não acarretaram aumento de capital da PBSA.
5. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

09.2020
1.783
83.247

Controladora
12.2019
11.722
23.076

09.2020
3.177
124.052

Consolidado
12.2019
13.098
24.920

85.030

34.798

127.229

38.018

As aplicações financeiras de curto prazo são compostas principalmente por Certificados de Depósitos
Bancários (“CDBs”) e Operações Compromissadas mantidas junto a instituições financeiras de primeira linha,
baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”) com liquidez imediata,
com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.
6. Contas a receber

09.2020
21.248
4.519
25.767
(117)

Contas a receber
Contas a receber a faturar
Contas a receber bruto
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa

Controladora
12.2019
26.440
18.831
45.271
(207)

09.2020
45.578
6.504
52.082
(206)

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Contas a receber, líquido

25.650

45.064

51.876

53.184

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

2019

2020

Vencidos
-

A vencer

1 - 30 dias

31 -90 dias

> 91 dias

45.271

39.848

2.246

342

2.835

45.271

39.848

2.246

342

2.835

25.767

22.207

440

727

2.393

25.767

22.207

440

727

2.393

Consolidado

Vencidos
53.432

A vencer
46.873

1 - 30 dias
2.848

31 -90 dias
375

> 91 dias
3.336

53.432

46.873

2.848

375

3.336

52.082

38.648

1.662

1.980

9.792

52.082

38.648

1.662

1.980

9.792

2019

2020

A Administração entende que o valor acima de 90 dias são recuperáveis, pois a inadimplência é baixa quando
analisado o total das contas a receber e historicamente não há incidências de não pagamento de seus
clientes.
A movimentação das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Constituição de provisão de provisão
Saldo em 30 de setembro de 2020

Controladora
(207)
90
(117)

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Constituição de provisão de provisão
Saldo em 30 de setembro de 2020

Consolidado
(248)
42
(206)

7. Tributos a recuperar

Imposto de renda (i)
Contribuição social (i)

09.2020
4.308
863

Controladora
12.2019
3.503
754

09.2020
5.074
3.467

Consolidado
12.2019
3.689
3.276

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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COFINS (ii)
PIS (ii)
Outros impostos

5.036
1.130
1.153
12.490

546
155
640
5.598

5.274
1.166
1.258
16.239

633
174
669
8.441

i)

Os valores de imposto de renda e contribuição social estão substancialmente relacionados com: (a) antecipações realizadas ao longo
do período cuja utilização dar-se-á no encerramento do exercício corrente e eventual saldo no próximo exercício; e (b) outros créditos
de imposto de renda e contribuição social de anos anteriores, cujo atual prazo estimado para utilização é posterior a 12 meses.
ii) A Companhia procedeu a análise de créditos de PIS e COFINS sobre aquisições de imobilizado e foi reconhecido o valor de R$4.290.

8. Adiantamentos

Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a empregados
Outros adiantamentos

Circulante
Não circulante
(a)

09.2020
14.227
4

Controladora
12.2019
13.245
88

09.2020
18.709
145
121

Consolidado
12.2019
13.823
103

14.231

13.333

18.975

13.926

2.227
12.004

1.245
12.088

6.854
12.121

1.823
12.103

Refere-se a antecipação de pagamento efetuado para a Tembici Participações S.A. para desenvolvimento de projeto de mídia
“out of home” no Rio de Janeiro e Recife.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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9. Despesas antecipadas

Prêmios de seguros
Outras despesas antecipadas (a)

09.2020
1.128
11.738

Controladora
12.2019
882
7.124

09.2020
1.148
11.745

Consolidado
12.2019
945
7.224

12.866

8.006

12.893

8.169

5.834
7.032

4.500
3.506

5.861
7.032

4.663
3.506

Circulante
Não circulante
(a)

Valor referente a despesas pagas antecipadamente para atendimentos à requerimentos licitatórios do contrato junto à Concessionária VLT
Carioca S.A. referente à valores de mínimos contratuais com prazo até 2021.

10. Depósitos judiciais

Trabalhistas
Cíveis
Tributários

09.2020
318
1.434
422

Controladora
12.2019
254
616
323

09.2020
323
2.041
420

Consolidado
12.2019
255
616
323

2.174

1.193

2.784

1.194

11. Investimentos
Participação %
09.2020
12.2019
Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
Publibanca Brasil S.A.
TV Minuto S.A.
Ágio e Mais Valia

100%
70%
100%

70%
100%

09.2020

Investimento
12.2019

101.538
8.370
8.440
487.228
605.576

11.522
11.439
72.228
95.189

Teste de impairment de ativos não financeiros
A Companhia realizou testes de impairment em relação aos ativos que tiveram indicativos de que poderiam
estar desvalorizados e para o goodwill. Para os testes de impairment da Companhia, o valor recuperável de
cada unidade geradora de caixa (“UGC”) foi avaliado usando o modelo de Valor em Uso, através de técnicas
de fluxo de caixa descontado, sendo classificado no "nível 3" na hierarquia de valor justo.
As UGC´s definidas pela Administração para fins de cálculo de impairment foram as Sociedades constantes
no processo de consolidação do Grupo econômico, uma vez que tratam-se da menor visão da Administração
em termos de geração de caixa por unidade de negócio. Desta forma, as UGC´s estão descritas a seguir:
x TV Minuto S.A.;
x Publibanca S.A;
x Elemidia S.A.

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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Os fluxos de caixa foram descontados utilizando uma taxa de desconto após os impostos, que representa
uma estimativa da taxa que um participante de mercado aplicaria levando em consideração o valor do dinheiro
no tempo e os riscos específicos do ativo. A Companhia utilizou seu custo médio ponderado de capital
("WACC") como ponto de partida para determinar as taxas de desconto.
As estimativas utilizadas no cálculo podem ser assim resumidas:
x WACC: 13,3%
x Taxa de Crescimento: 4%
Diante das análises realizadas pela Administração, não foi necessário constituir provisão de impairment para
os seus ativos não financeiros para 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019.
A seguir são apresentadas as principais informações das investidas:

TV Minuto S.A.

30 de setembro de 2020
Elemidia
Consultoria e
Publibanca
Serviços de
Brasil S.A.
Marketing
Consolidada
S.A.

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

12.075
9.132

11.203
14.010

67.657
98.251

Total do ativo

21.207

25.213

165.908

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

11.069
1.699
8.439

10.840
2.418
11.955

60.923
3.447
101.538

Total do passivo e patrimônio líquido

21.207

25.213

165.908

Demonstração do resultado do período
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social

4.913
(9.878)
(241)
1.377

8.861
(15.892)
(239)
1.737

50.741
(44.298)
(1.406)
(2.424)

Lucro líquido (prejuízo) do período

(3.829)

(5.533)

2.613

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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31 de dezembro de 2019
Publibanca Brasil S.A.
TV Minuto S.A.
Consolidada
Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

10.430
7.530
17.960

12.531
13.126
25.657

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

4.750
1.772
11.438
17.960

5.374
3.824
16.459
25.657

18.228
(16.366)
(422)
(1.125)

25.580
(14.843)
(26)
(3.006)

315

7.705

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

30 de setembro de 2019
Publibanca Brasil S.A.
TV Minuto S.A.
Consolidada
Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

7.955
11.694

4.621
17.214

Total do ativo

19.649

21.835

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

6.634
2.114
10.901

9.185
3.068
9.582

Total do passivo e patrimônio líquido

19.649

21.835

13.302
(11.800)
(389)
(1.334)

16.831
(14.373)
(104)
(1.526)

(221)

828

Demonstração do resultado do período
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (prejuízo) do período

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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-

Em 31 de dezembro de 2019

Adições
Equivalência patrimonial
Outros movimentos
Amortização

Em 30 de setembro de 2020

48

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.

-

(1.611)
(1.902)
422
-

DMS
Publicidade
Mídia Interativa
S.A.
3.091

Em 30 de setembro de 2019

Adições
Baixas
Equivalência patrimonial
Outros movimentos
Amortização

Em 31 de dezembro de 2018

A movimentação dos investimentos é apresentada a seguir:
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Eletromidia S.A.

252
8.440

(3.829)
830
-

11.439

10.902

(221)
83
-

TV Minuto
S.A.
11.040

8.370

(3.873)
721
-

11.522

6.709

580
-

Publibanca
S.A
6.129

101.538

98.925
2.613
-

-

-

-

Elemidia
-

487.228

429.304
308
(14.612)

72.228

72.537

10.214
(932)

Ágios e
mais
valia
63.255

605.576

528.229
(5.089)
1.859
(14.612)

95.189

90.148

10.214
(1.611)
(1.543)
505
(932)

Total
83.515

253

2.964
11.154
5.383
69
19.570
1.552
(2.075)
19.047

16.650

Em 31 de dezembro de 2019

49

14.953

10%

7.418

6.515

10%

(8.122)
(1.381)
(4.138)
(13.641)
(581)
(14.222)

13.647
120
7.293
(1)
21.059
273
(722)
127
20.737

Instalações

(173)
(1.261)
(1.486)
(2.920)
(1.216)
42
(4.094)

Máquinas e
equipamentos

Em 30 de setembro de 2020

Taxas de depreciação

Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação DMS
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Outros
Em 30 de setembro de 2020

Controladora
Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação DMS
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Outros
Em 30 de setembro de 2020

12. Imobilizado

791

741

10%

(231)
(101)
(44)
(376)
(67)
359
(84)

819
224
110
14
1.167
21
(363)
825

Móveis e
utensílios
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15.846

21.908

10%

(1.061)
(1.268)
(30)
(2.359)
(1.086)
11
(3.434)

7.741
13.416
1.866
(4.923)
105
18.205
7.204
(67)
25.342

Painéis

2.324

2.456

5%

5.710

3.084

5%

(7.210)
(2.618)
(846)
(10.674)
(2.454)
412
301
(12.415)

15.499

4.845

(1.549)
(351)
(72)
(1.972)
(455)
38
(2.389)

11.616
1.235
3.681
(148)
16.384
63
(948)

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros

1.858
2.322
290
(189)
15
4.296
610
(61)

Equipamentos de
informática

50.006
48.975

236

(18.346)
(6.985)
(6.708)
(32.039)
(5.884)
882
301
(36.740)

38.645
28.763
18.718
(5.112)
81.014
9.841
(4.236)
127
86.746

Total

349

10%

(5)
(92)
(97)
(25)
20
(102)

451

292
95
(54)
333
118
-

Outros

254

(2.555)
(1.592)
(194)
(4.341)
(14.006)
681
(31.836)
(49.502)

Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferências
Combinações de negócios
Outros
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Combinação de negócios
Outros
Em 30 de setembro de 2020
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Em 30 de setembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

82.397
19.105

10%

9.585
12.570
1.222
69
23.446
13.348
(2.540)
97.645
131.899

Taxas de depreciação

21.912
139
(2)
22.049
296
(722)
580
127
22.330

Instalações

Consolidado
Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Combinações de negócios
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Combinação de negócios
Outros
Em 30 de setembro de 2020

6.674
7.948

10%

(12.270)
(1.512)
(319)
(14.101)
(1.101)
(454)
(15.656)

Máquinas e
equipamentos

973
1.038

10%

(301)
(140)
(5)
(446)
(192)
359
(19)
(298)

1.245
225
14
1.484
21
(364)
130
1.271

Móveis e
utensílios
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25.588
19.483

10%

(1.062)
(1.430)
(30)
(2.522)
(1.469)
11
(3.980)

8.055
16.901
(4.923)
1.866
106
22.005
7.630
(67)
29.568

Painéis

3.062
2.684

5%

(10.837)
(541)
251
(5)
(11.132)
(962)
445
(4.239)
(15.888)

11.137
2.635
(189)
218
15
13.816
1.062
(445)
4.517
18.950

Equipamentos de
informática

8.121
8.560

5%

(7.799)
(3.261)
(251)
(156)
242
(11.225)
(2.851)
412
(144)
593
(13.215)

18.537
1.349
47
(148)
19.785
913
(948)
1.586
21.336

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros

4.508
344

10%

(95)
(5)
(100)
(54)
(154)

236
403
(141)
(54)
444
1.743
(1.467)
3.942
4.662

Outros

131.323
59.162

(34.919)
(8.481)
(709)
242
(43.867)
(20.635)
1.908
(36.692)
593
(98.693)

70.707
34.222
(5.253)
3.353
103.029
25.013
(6.553)
108.400
127
230.016

Total

255

3.334

155
3.489

1.321

102
(12)
1.411

3.005
3.146

783
857

Em 30 de setembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

51

10%

20%

Taxa de amortização

16.787
20.351

10% a 33%

(3.761)
197
(19.832)

(16.268)

(188)

(296)
(484)

(464)

(6.079)
(5.044)
(5.145)

36.619

36.619

14.380
22.239

Contratos
Metro (c)

(61)
201
(328)

(164)
(628)

(208)
(168)
(88)

273
2.674
387

Direitos de
uso (b)

522
625
174

Software e
licenças

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporações
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Outros
Em 30 de setembro de 2020

Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporações DMS
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Em 30 de setembro de 2020

Controladora

13. Intangível
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13

10%

-

-

-

(13)
-

13

13

Marcas e
patentes

106.132
1.956

8% a 20%

(6.748)
(6.892)

(144)

(144)
-

110.924
113.024

2.100

2.100
-

Outorga
Metro BA

126.707
26.323

(10.969)
197
(27.836)

(17.064)

(6.348)
(5.155)
(5.561)

111.181
(25)
154.543

43.387

15.175
5.399
22.813

Total
Intangível

256

672
710
75
1.457
214
(11)
3.664
5.324
(293)
(184)
335
(142)
(1.010)
(1.895)
(159)
(3.206)

64.039
64.039
366.394
430.433
430.433
64.039

Em 30 de setembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

52.894
-

(13.375)
(13.375)

62.910
3.359
66.269

PPA Elemidia

623.324
101.170

(17.492)
(6.362)
492
(23.362)
(26.487)
(2.085)
(2.977)
(54.911)

117.598
6.859
75
124.532
541.292
(11)
12.422
678.235

Total
Intangível

52

A conta de amortização apresenta os valores calculados mensalmente de acordo com o prazo de vigência dos contratos conforme estabelecido nos laudos de avaliação e no PPA (Purchase Price
Allocation), variando as amortizações entre 70 a 120 meses;

(c)
(d)

A conta de Cessão de Direito de Uso apresenta os valores pagos referentes às operações da Linha Quatro do Metrô de São Paulo, Metrô Rio de Janeiro e Bancas de Jornal, sendo esses
amortizados dentro do período de vigência dos contratos;
Contratos Metrô RJ e Metrô Linha 4, concessão para exploração de publicidade nas estações e trens por 10 anos, com exclusividade;
O valor de R$2.248, refere-se ao valor justo dos contratos mantidos com as bancas, conforme mencionado na nota explicativa 3 – Reestruturação societária / Combinação de negócios.

4.489
-

(720)
(190)
(910)

5.399
5.399

Luvas

(b)

130.131
31.761

(11.381)
(6.079)
234
(17.226)
(9.736)
(2.818)
(29.780)

44.817
4.170
48.987
110.924
159.911

Contratos
Metro (c)

O saldo de ágio por aquisição representa a mais-valia dos investimentos adquiridos. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia efetuou cálculo para determinar o valor de recuperação do ágio
com vida útil indefinida que fora alocado as quatro unidades geradoras de caixa. O valor recuperável foi determinado por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de caixa
provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela Administração para os próximos cinco anos. Como resultado dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar perda para
redução ao valor recuperável;

3.259
4.055

(5.818)
(99)
(77)
(5.994)
(1.646)
(7.640)

8.070
1.979
10.049
850
10.899

Direitos de
uso (b)

(a)

2.118
1.315

Software e
licenças

Goodwill

Consolidado
Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Combinação de negócios
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Combinação de negócios
Em 30 de setembro de 2020
Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Combinação de negócios
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Combinação de negócios
Outros
Em 30 de setembro de 2020
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14. Direito de uso e Passivo de arrendamento
A Companhia arrenda imóveis, equipamentos e veículos. Os prazos de arrendamento variam, sendo que os
contratos mais relevantes têm prazo de até quatro (4) anos. Adicionalmente, para esses contratos há a opção
de renovação do arrendamento após este período. Os pagamentos de arrendamentos são reajustados
anualmente, para refletir os valores de mercado, no entanto em regra geral esses índices não são expostos
explicitamente nos contratos firmados.
Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil estimada
dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia também possui alguns arrendamentos de máquinas com prazos
iguais ou menores que 12 meses. Para esses casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções
de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor.
As informações sobre arrendamentos para os quais a Companhia é o arrendatário são apresentadas abaixo.
Controladora

Total

Custo:
Em 01 de janeiro de 2019 – data da adoção
Adições

6.310

Em 31 de dezembro de 2019
Baixa (i)

6.310
(4.744)

Em 30 de setembro de 2020

1.566

Depreciação:
Em 01 de janeiro de 2019
Despesa de amortização

(1.465)

Em 31 de dezembro de 2019
Adição
Baixa (i)

(1.465)
(1.047)
1.787

Em 30 de setembro de 2020

(725)

Valor residual líquido em 30 de setembro de 2020

(i)

53

841

Em agosto de 2020, a Companhia procedeu a baixa do arrendamento referente à sede situada na Rua Leopoldo de
Couto Magalhães, 758 sendo o custo de R$4.533 de direito de uso em arrendamentos e R$1.577 em amortização
de direitos de uso em arrendamento na qual o valor residual foi de R$2.956. Em contrapartida, foi baixado o valor
de R$3.335 do passivo de arrendamento, gerando um efeito líquido registrado em resultado financeiro de R$379 em
receitas financeiras.
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Consolidado

Total

Custo:
Em 01 de janeiro de 2019 – data da adoção
Adições

6.374

Em 31 de dezembro de 2019
Baixa
Combinação de negócios (Aquisição Elemidia)

6.374
(16.477)
18.408

Em 30 de setembro de 2020

8.305

Depreciação:
Em 01 de janeiro de 2019
Despesa de amortização

(1.510)

Em 31 de dezembro de 2019
Adição
Baixa
Combinação de negócios

(1.510)
(1.701)
4.708
(3.868)

Em 30 de setembro de 2020

(2.371)

Valor residual líquido em 30 de setembro de 2020

5.934

Passivo de arrendamento

Arrendamento

Circulante
Não circulante

Controladora
09.2020
12.2019
933
5.194

Consolidado
09.2020
12.2019
6.092
5.240

933

5.194

6.092

5.240

491
442

1.606
3.588

2.030
4.062

1.652
3.588

No cálculo do valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usou a sua taxa de empréstimo
incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável.
Os contratos em sua maioria, referem-se a contratos de aluguéis de imóveis, e a obtenção de uma taxa
adequada fica prejudicada, tendo em vista que a visão desta taxa seria do locador, e em um mercado
observável, a utilização de uma taxa de juros de financiamento imobiliário de aquisição de um imóvel similar
não faria sentido, tendo em visa que os prazos normalmente não seriam compatíveis.
A Companhia entendeu que a taxa mais razoável para utilização de desconto é o custo financeiro de uma
dívida conhecida na data da aplicação da norma que contém componentes fixos e variáveis de 2,7% + CDI
(Selic).
Como a base de parâmetro não era uma taxa variável efetiva de uma dívida existente, a Companhia estimou
a Selic, considerando o cenário futuro para a definição da taxa de juros incremental.
Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento para os contratos
vigentes e que anteriormente estavam classificados como arrendamento operacional segundo os princípios
54
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do CPC 06 / IAS 17 – Operações de Arrendamento Mercantil, com exceção dos contratos enquadrados no
expediente prático permitido pela norma e adotado pela Companhia.

Valor nominal a pagar
Despesa financeira
Valor presente a pagar

Circulante
Não circulante

Valor nominal a pagar
Despesa financeira
Valor presente a pagar
Circulante
Não circulante

09.2020
1.028
(95)
933

Controladora
12.2019
5.957
(763)
5.194

491
442

1.606
3.588

2020

Consolidado
2019

7.145
(1.053)
6.092

6.005
(765)
5.240

2.030
4.062

1.652
3.588

A seguir é demonstrada a idade de vencimento do passivo de arrendamento contemplando o ajuste a valor
presente em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:
Controladora

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos

09.2020
Valor nominal
Passivo de
arrendamento
513
408
91
8
8

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento
(63)
(28)
(3)
(1)
-

Total
450
380
88
7
8

1.028

(95)

933

Total

55
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09.2020

Consolidado
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

Total

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos

2.575
2.359
1.715
488
8

(545)
(348)
(151)
(9)
0

2.030
2.011
1.564
479
8

Total

7.145

(1.053)

6.092

Valor nominal
Passivo de
arrendamento
1.680
1.583
1.450
1.229
8
7

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento
(74)
(204)
(291)
(188)
(3)
(3)

Total
1.606
1.379
1.159
1.041
5
4

5.957

(763)

5.194

Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

Total

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Acima de 5 anos

1.729
1.583
1.450
1.229
8
6

(78)
(203)
(291)
(189)
(2)
(2)

1.651
1.380
1.159
1.040
6
4

Total

6.005

(765)

5.240

Controladora

12.2019

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Acima de 5 anos
Total

Consolidado

12.2019

15. Empréstimos e financiamentos
Linha

Vencimento

CDC

01/07/2025

Taxa de
juros
anual
10,82%

09.2020
976

12.2019
-

Total

976

-

Circulante
Não circulante

202
774

-

Banco de Lage Landen Brasil S.A.

56
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Consolidado
Linha

Vencimento

Banco de Lage Landen Brasil S.A.

CDC

01/07/2025

Banco Bradesco

CCB

04/11/2021

Taxa de
juros
anual
10,82%
CDI +
2,70%

09.2020
906

12.2019
-

2.118

Total

3.024

-

Circulante
Não circulante

1.952
1.072

-

A seguir é apresentada a movimentação os empréstimos e financiamentos:
Controladora
1.010
10
(34)
(10)
976

Saldo em 31 de dezembro de 2019
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 30 de setembro de 2020

Consolidado
4.235
107
(1.201)
(117)
3.024

Os referidos empréstimos e financiamentos tiveram início no período corrente.
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não
cumprimento dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as
instituições listadas acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula
contratual, resultando na liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento
dessas cláusulas ocorre por ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos
intermediários.
16. Debêntures
Controladora e Consolidado
Banco Bradesco, Banco do Brasil e
Santander
Banco do Brasil, Santander e ABC
Total

Linha

Vencimento

Taxa de juros
anual

.3009.2020

31.12.2019

Debêntures

20/03/2026

CDI + 2,70%

660.834

-

Debêntures

20/03/2025

CDI + 2,70%

660.834

110.183
110.183

66.834
594.000

16.683
93.500

Circulante
Não circulante

A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:

57

Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 30 de setembro de 2019 (Não auditado)

40.094
110.000
5.958
(44.469)
(1.375)
110.208

Saldo em 31 de dezembro de 2019

110.183
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(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros
Saldo em 30 de setembro de 2020

660.000
20.451
(110.000)
(19.800)
660.834

1° Emissão de Debêntures - Banco Itaú
Em 27 de abril de 2017 a Companhia realizou a primeira emissão de 1.000 (mil) debêntures simples não
conversíveis em ações que são remuneradas por 100% da taxa CDI acrescidos de spread de 3,75% ao ano.
As debêntures são de espécie com garantia real, emitidas de forma nominativa e escritural.
As referidas debêntures foram integralmente liquidadas durante o exercício de 2019 mediante a emissão de
nova série de debêntures conforme disposto no tópico a seguir.
2° Emissão de Debêntures - Banco do Brasil, Santander e Banco ABC
Em 20 de março de 2019 a Companhia realizou a segunda emissão de 11.000 (onze mil) debêntures simples
não conversíveis em ações com garantia real e fidejussória em série única que são remuneradas por 100%
da taxa CDI acrescidos de spread de 2,7% ao ano com vencimento para seis anos a contar de sua data de
emissão, ou seja, vencendo em 20 de março de 2025. O valor unitário das debêntures é de R$10.000,00 (Dez
mil reais) na data de emissão.
A captação das debêntures em questão foi realizada pela Administração com o intuito de liquidar
antecipadamente dívidas de empréstimos, financiamentos e debêntures que estavam em aberto em 31 de
dezembro de 2018.
3° Emissão de debêntures não conversíveis em ações da Emissora
Em 20 de março de 2020 a Companhia realizou a terceira emissão de 660.000 (seiscentos e sessenta mil)
debêntures simples não conversíveis em ações que são remuneradas por 100% da taxa CDI acrescidos de
spread de 2,70% ao ano com vencimento para seis anos a contar de sua data de emissão, ou seja, vencendo
em 20 de março de 2026. O valor unitário das debêntures é de R$1.000,00 (Mil reais) na data de emissão.
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
As debêntures possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento dessas. O não
cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições listadas acima é
caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula contratual, resultando na
liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por
ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.
Para a 1º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento das debêntures são: cross default, cross-acceleration, pedidos de recuperação
judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto social ou no controle acionário da
Companhia, realização de mútuos e distribuição de dividendos que não respeitem os limites estabelecido na
escritura de emissão das debêntures, tomada de novos endividamentos e realização de investimentos em
valores acima dos permitidos na escritura de emissão das debentures e realização de novas aquisições sem
a prévia autorização dos debenturistas.
Para a 2º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento das debêntures são: decisão judicial que declare inexequível a escritura de
emissão das debêntures, a fiança ou o contrato de cessão fiduciária, inadimplemento pela Companhia de
qualquer obrigação pecuniária relativas às debêntures prevista na escritura de emissão das debêntures,
transformação do tipo societária da Companhia, deixando de ser uma sociedade por ações, cross default,
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cross-acceleration no prazo e limites superiores aos previstos na escritura de emissão das debêntures,
aplicação de recursos das debêntures diversa do previsto na escritura de emissão das debêntures, pedidos
de recuperação judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto social ou no controle
acionário da Companhia.
Para a 3º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem gerar uma
aceleração no vencimento das debêntures são: decisão judicial que declare inexequível a escritura de
emissão das debêntures, a fiança ou o contrato de cessão fiduciária, inadimplemento pela Companhia de
qualquer obrigação pecuniária relativas às debêntures prevista na escritura de emissão das debêntures,
transformação do tipo societária da Companhia, deixando de ser uma sociedade por ações, cross default,
cross-acceleration no prazo e limites superiores aos previstos na escritura de emissão das debêntures,
aplicação de recursos das debêntures diversa do previsto na escritura de emissão das debêntures, pedidos
de recuperação judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto social ou no controle
acionário da Companhia.
A seguir é detalhado o método de cálculo dos covenant´s da 3° Emissão de debêntures:
A Companhia deve manter um índice financeiro de Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual a 3,5x referentes
ao exercício fiscal a se encerrar em 31 de dezembro de 2020 e menor ou igual a 3,00x referentes aos
exercícios fiscais a se encerrar a partir de 31 de dezembro de 2021 (inclusive) com base nos indicadores pro
forma, sendo a definição de EBITDA o lucro operacional antes de receitas e despesas financeiras, excluindo
receitas e despesas não recorrentes, resultado não operacional, participações minoritárias, tributos,
amortização e depreciação ao longo dos últimos 12 meses. No caso de aquisições de novos contratos
adquiridos ao longo dos últimos 12 meses que não estejam integralmente consolidados nas demonstrações
financeiras anuais, o cálculo será proforma considerando 12 meses integrais de operação de tal aquisição ou
contrato. A inobservância do indicador poderá acarretar vencimento antecipado não automático, sendo
possível obter o waiver isentando o não cumprimento via AGD.
Para 30 de setembro de 2020 essa avaliação não se faz necessária conforme exposto no parágrafo anterior.
16.1

Mudanças nos passivos de atividades de financiamentos

Controladora

Empréstimos,
financiamentos e debêntures
Passivo de arrendamento
Dividendos a pagar (ii)
Capital Social

(i)
(ii)

59

Em 1º de
janeiro
de 2020

Fluxos
de caixa

Juros
provisionados

110.183
5.194
49.726
165.103

550.976
(4.523)
(1.338)
110.000
655.115

20.461
252
-20.713

Juros pagos classificados como atividade operacional.
Reconhecido na rubrica de “Outras Obrigações” no balanço patrimonial.
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Outros
(19.810) (i)
10
1.653
(18.147)

Em 30 de
setembro de
2020
661.810
933
315
159.726
822.784
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Consolidado

Empréstimos, financiamentos
e debêntures
Passivo de arrendamento
Dividendos (ii)
Capital Social

(i)
(ii)

Em 1º de
janeiro de
2020

Fluxos
de caixa

Juros
provisionados

110.183
5.240
49.726
165.149

553.225
(4.523)
(1.338)
110.000
657.364

20.558
1.121
21.679

Em 30 de
setembro
de 2020

Outros
(20.108) (i)
4.254
1.653
(14.201)

663.858
6.092
315
159.726
829.991

Juros pagos classificados como atividade operacional.
Reconhecido na rubrica de “Outras Obrigações” no balanço patrimonial.

Controladora

Empréstimos,
financiamentos e debêntures
Passivo de arrendamento
Capital Social

(i)

Em 1º de
janeiro
de 2019

Fluxos
de caixa

Juros
provisionados

70.200
48.977
48.977

35.532
(1.144)
(1.144)

6.667
358
358

Outros

Em 30 de
setembro de
2019

(2.191) (i)
6.249
6.249

110.208
5.463
48.977
54.440

Juros pagos classificados como atividade operacional.

Consolidado

Empréstimos, financiamentos
e debêntures
Passivo de arrendamento
Capital Social

(i)
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Em 1º de
janeiro de
2019

Fluxos
de caixa

Juros
provisionados

90.976
48.977
139.953

16.419
(1.144)
15.275

7.369
358
7.727

Juros pagos classificados como atividade operacional.
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Outros

(2.919) (i)
6.306
3.387

Em 30 de
setembro
de 2019

111.845
5.520
48.977
166.342
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17. Obrigações trabalhistas

Participação nos lucros
Salários a pagar
Encargos
IRRF
Provisão de férias
Encargos sobre férias
Outros

09.2020
1.706
1.046
1.754
2.447
2.453
834
1.274

Controladora
12.2019
8.090
1.381
670
860
2.139
727
6

09.2020
2.293
1.410
2.724
2.343
4.349
1.495
2.520

Consolidado
12.2019
8.212
1.561
761
940
2.341
798
6

11.514

13.873

17.134

14.619

09.2020

Controladora
12.2019

09.2020

Consolidado
12.2019

332
377
1.779
1.616
1.135

579
(73)
(235)
193
1.466

785
581
2.704
6.364
2.339

760
(84)
(285)
2.589
2.683

403
235

552
123

882
269

1.013
160

5.877

2.605

13.924

6.836

4.635
1.242

2.605
-

9.412
4.512

6.409
427

18. Obrigações tributárias

ISS a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
Parcelamentos / PERT
Imposto de renda a recolher
Contribuição social sobre o lucro a
recolher
Outros tributos

Circulante
Não circulante

A Companhia e suas controladas procederam ao PERT (Programa Especial de Regularização Tributária) de
impostos federais. Em 2020, a variação refere-se basicamente à consolidação da Elemidia.
Além dessa modalidade, a Companhia procedeu à parcelamento de ISS sobre faturamento no montante de
R$1.292 (principal) e no consolidado R$2.554 (principal)
19. Adiantamentos de clientes

Adiantamento de clientes

09.2020
11.877

Controladora
12.2019
14.772

09.2020
11.877

Consolidado
12.2019
14.772

11.877

14.772

11.877

14.772

A Companhia possui contratos firmados com clientes para veiculação de mensagens, pelos quais recebeu
parte dos valores contratado de forma antecipada.Em 30 de setembro de 2020, a Companhia tem um
adiantamento de R$11.780 junto às agências de publicidade na qual a expectativa de realização é inferior a
12 meses.
61
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20. Receita diferida

Receita diferida (*)

09.2020
28.680

Controladora
12.2019
-

09.2020
50.122

Consolidado
12.2019
-

28.680

-

50.122

-

(*) As receitas diferidas são registradas no passivo quando há faturamentos antecipados para prestação de
serviços futuros. As receitas antecipadas serão reconhecidas no resultado quando decorrido a efetiva
veiculação de mídia. Durante o exercício de 2020 a Companhia negociou adiantamentos com determinados
clientes que decidiram postergar veiculações publicitárias em decorrência dos acontecimentos ligados a
COVID-19.
21. Provisões para contingências
21.1

Processos com risco de perda provável

A Companhia e suas controladas respondem por processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista,
cível e tributária, perante diferentes tribunais. A Administração da Companhia, baseada na opinião de seus
assessores legais e outras evidências, constituiu provisão para aquelas demandas cujo desfecho
desfavorável é considerado provável, ou que se trate de passivo contingente quando proveniente de
combinação de negócios. Em 30 de setembro de 2020 o saldo na controladora é de R$ 188 e no consolidado
de R$ 2.155.
21.2

Processos com risco de perda possível

Contingências cíveis (a)
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias (b)

09.2020

Controladora
12.2019

2.269
1.009
3.278

25
441
20
486

Consolidado
09.2020
12.2019
2.269
1.683
34.897
38.849

1.282
437
30
1.749

(a)

Trata-se de ação de execução contra a DMS Publicidade Mídia Interativa S.A. (incorporada pela
Eletromidia S.A.), por meio da qual o autor pleiteia indenização a título de aviso prévio, cláusula penal,
pagamento de supostas diferenças e reembolsos em razão do término da relação contratual existente
entre as partes. A Companhia obteve êxito em decisão de primeira instância, tendo a juíza julgado
procedente o pedido para extinção da ação executiva. O autor interpôs recurso de apelação, em relação
ao qual as partes aguardam julgamento que é monitorado pelos assessores jurídicos da Companhia.

(b)

O Município de São Paulo lavrou autos de infração contra a Elemidia Consultoria e Serviços de
Marketing S.A. para cobrança de ISS supostamente não recolhido, nem declarado, incidente sobre
serviços de franquia e publicidade, e imputação de multa regulamentar, referente ao período de 2012
a 2014. A Elemidia apresentou Impugnações, que atualmente aguardam julgamento em primeira
instância administrativa. Boa parte dos autos de infração se referem à atividade de cessão de espaço
para veiculação de publicidade, a qual, à época, não estava prevista como um fato gerador, sendo
entendimento pacificado no próprio Município de São Paulo que, à época, a atividade de veiculação de
publicidade não estava sujeita ao ISS.

22. Partes relacionadas
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22.1

Saldos e operações

Parte relacionada

09.2020
Passivo

Ativo
Não
circulante

Circulante
PBSA
TVM
ELEMIDIA
Totais

-

Parte relacionada

5.578
2.959
424
8.961

Não
circulante

Circulante
-

Não
circulante

Circulante
-

-

Outras
despesas
operacionais

4.309
2.579

(4.159)

16.259

6.888

(4.159)

Resultado

Não
circulante

Circulante

3.102
316
3.418

Outras receitas
operacionais (*)

6.388
9.871

12.2019
Passivo

Ativo

DMS RJ
MULT
PBLT
PBSA
TVM
Totais

Resultado

7.956
4.499
12.455

Outras receitas
operacionais (*)
3.106
133
1.738
2.430
3.555
10.962

Outras
despesas
operacionais
(8.039)
(8.039)

(*) Os valores acima referem-se a despesas gerais e administrativas que são compartilhadas entre a controladora e suas respectivas
controladas.

22.2

Remuneração do pessoal-chave da Administração

Em 30 de setembro de 2020, foram considerados como pessoal-chave da Administração os diretores
estatutários. A remuneração paga foi de R$ 12.519 (R$ 15.274 em 31 de dezembro de 2019). Os benefícios
de curto prazo incluem salários, férias, bônus, encargos sociais e benefícios indiretos que incluem plano de
pensão, plano de opção de ações, assistência médica, seguro de vida, entre outros.
23. Patrimônio líquido
(a)

Capital social

Em 30 de setembro de 2020 o capital social subscrito e totalmente integralizado da Companhia é de R$
159.726.062,99 (R$ 49.726.062,99 em 31 de dezembro de 2019), dividido em 874.787 (702.293 em 31 de
dezembro de 2019) ações ordinárias unitárias, nominativas e sem valor nominal. As ações são indivisíveis
perante a Companhia e correspondem a um voto nas deliberações das Assembleias gerais.
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária, até o limite de 250.000.000 (duzentos e cinquenta
milhões) de ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Aumentos de capital
A companhia realizou, através de Assembleia geral extraordinária alteração em seu capital social em 18 de
fevereiro de 2020, aumentando o seu capital através da aquisição de 172.494 ações ordinárias, com
características idênticas as ações da Companhia atualmente existentes, pelo preço de emissão de R$ 637,70
(Seiscentos e trinta e sete reais e setenta centavos) totalizando um valor de R$ 110.000. Assim a Companhia
tem seu capital composto por 874.787 ações.
(b)
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Constituída ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido da Companhia, conforme os termos
da legislação societária. Em 30 de setembro de 2020, o saldo é R$ 3.680.
(c)

Reserva de retenção de lucros

Estabelecida pelo artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá ad referendum,
por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em
orçamento de capital por ela previamente aprovado. Em 31 de dezembro de 2019, a reserva retenção de
lucros monta o saldo de R$ 64.645. No exercício de 2020, o saldo tem montante de R$69.724.
(d)

Dividendos

Conforme disposição estatutária e legislação societária, aos acionistas estão assegurados dividendos e/ou
juros sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do exercício da
Companhia, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Os acionistas deliberaram em assembleia pela não distribuição de dividendos obrigatórios de 31 de dezembro
de 2019 em virtude da necessidade de manutenção de caixa da Controlada para cumprimento de obrigações
contratadas com bancos.
Em 17 de fevereiro de 2020, em AGE, foi deliberado a distribuição de dividendos intermediários de R$1.653,
por meio de parte das reservas de lucros apurados em 31 de dezembro de 2020.
(e)

Resultado básico e diluído por ação

Resultado básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo
as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.
Resultado básico por ação – Após o desdobramento
Prejuízo atribuível aos acionistas controladores
Quantidade de ações (em milhares) - média ponderada (i)

2020
Ordinárias

2019
Ordinárias

(57.689)

(3.783)

92.833

76.755

Resultado básico por ação – Em reais
(0,62)
(0,05)
(i)
Já considera o desdobramento de ações aprovado pela Companhia após o período coberto por estas
demonstrações financeiras intermediárias, vide Nota Explicativa 30
Resultado diluído por ação
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias
em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas. A Companhia tem
apenas uma categoria de ações ordinárias potenciais diluídas: São consideradas as opções de compra de
ações, para as quais é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido
adquiridas pelo valor justo (determinado como o preço médio anual de mercado da ação da Companhia), com
base no valor monetário dos direitos de subscrição vinculados às opções de compra de ações em circulação.
A quantidade de ações calculadas conforme descrito anteriormente é comparada com a quantidade de ações
emitidas, pressupondo-se o exercício das opções de compra das ações.
.
Resultado diluído por ação
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Prejuízo atribuível aos acionistas controladores
Quantidade de ações (em milhares) - média ponderada
Ajustes de opções de compras de ações (em milhares)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias para
resultado diluído por ação
Resultado diluído por ação
(f)

(57.689)
92.833
1.954

(3.783)
76.755
-

94.787

76.755

(0,61)

(0,05)

Plano de opção de compra de ações e incentivos atrelados a ações

O plano para a administração concede opções de ações à administração e funcionários que possuem cargos
estratégicos. As opções serão exercíveis de acordo com o prazo contratual de vesting de cada instrumento,
a partir da data de concessão e se o executivo ainda estiver empregado naquela data. O valor justo das
opções é estimado na data de concessão, com base em modelo black&scholes que considera os prazos e as
condições da concessão dos instrumentos. As opções de ações podem ser exercidas até dez anos após o
período de outorga. Não há alternativas para liquidação em dinheiro. O Grupo não adotou a política de
liquidação em dinheiro no passado.
O quadro abaixo apresenta o total de ações dos programas vigentes do Plano:

Programa
do plano
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa

Beneficiários
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria

Data de
concessão

Total de ações
de contratos
de opção de
compra

20/11/2016

8.970

675.848

05/11/2015

10.176

413.339

05/11/2015

1.104

115.790

20/11/2019

2.094

1.513.920

20/11/2019

1.104

455.165

20/11/2019

3.672

455.165

27.120

3.629.227

Total da
despesa

O preço de exercício de cada opção individualmente corresponderá ao preço por ação pago pelo outorgado
quando da aquisição das ações próprias, corrigido monetariamente de acordo com a variação do IGP-M, a
partir da data de outorga até a data de exercício da opção.
O preço de exercício será pago pelos outorgados nas formas e prazos determinados pelo Conselho de
Administração quando da ocorrência do evento de liquidez.
Conforme determina o pronunciamento Técnico CPC 10(R1) - Pagamento baseado em Ações, aprovado pela
Deliberação CVM nº 562 de 2008, a Companhia iniciou o reconhecimento no resultado, à medida que os
serviços foram prestados em transações de pagamento baseado em ações e o efeito no resultado do exercício
findo em 30 de setembro de 2020, foi no montante de R$ 878 (R$ 1.741 em 31 de dezembro de 2019).
Os prêmios de opções das ações foram calculados com base no valor justo na data da outorga da opção de
acordo com cada programa da Companhia, baseando-se no respectivo preço do mercado destes. A
Companhia, com base em técnicas de avaliação Black – Scholes (1º Programa) e modelos financeiros,
estimou os efeitos contábeis com um grau razoável de precisão.
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Em conformidade com o item 45 do CPC 10 (R1), encontra-se demonstrado abaixo a quantidade e o preço
médio ponderado de exercício das opções de ações para cada um dos seguintes grupos de opções:
1° Programa 2019

Prazo de exercício
Quantidade de ações do
programa (*)

Plano I

Plano II

Plano III

Plano IV

Plano V

Plano VI

20/11/2029

05/11/2029

05/11/2029

20/11/2029

20/11/2029

20/11/2029

932.800

822.250

230.340

336.600

101.200

101.200

1,77

1,12

1,12

1,77

1,77

1,77

1,77

1,12

1,12

5,95

5,95

5,95

675.848

413.339

115.790

1.513.920

455.165

455.165

21,71

22,90

22,90

20,33

20,33

20,33

Preço de exercício em R$
Preço de mercado na data
da outorga em R$
Valor justo das opções em
R$
Volatilidade do preço da
ação - %
Taxa de retorno livre de
risco - %
Valor de mercado

6,02

7,09

7,09

2,75

2,75

2,75

675.848

413.339

115.790

1.513.920

455.165

455.165

(*) Já considera o desdobramento de ações aprovado pela Companhia após o período coberto por estas
demonstrações financeiras intermediárias, vide Nota Explicativa N° 30,
A seguir é apresentada a movimentação das ações outorgadas e expiradas durante o período:
Grupo de opções

Quantidade

Em circulação no início do período

1.886.390

Outorgadas durante o período

67.320

Em circulação no final do exercício

1.953.710

Exercíveis no final do exercício

1.953.710
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24. Imposto de renda e contribuição social
(a)

Reconciliação da receita (despesa)
09.2020

Controladora
09.2019

09.2020

Consolidado
09.2019

(82.724)

6.112

(85.074)

9.449

28.126

(2.078)

28.925

(3.213)

Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Outras diferenças permanentes
IR e CS diferido incorporado DMS - Ágio
Diferenças temporárias não constituídas em
controladas

(1.731)
(1.360)
-

(745)
(5.181)
(1.891)

(3.200)
-

(7.156)
(1.891)

-

(725)

Total de despesa de IR e CS

25.035

(9.895)

25.725

(12.985)

Imposto de renda e contribuição social – corrente
Imposto de renda e Contribuição social - diferidos

(1.007)
26.042

(9.895)

(1.557)
27.282

(2.102)
(10.883)

30%

-162%

30%

-137%

Lucro antes dos impostos
Despesa de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro - 34%

Alíquota efetiva

-

A alíquota estatutária combinada de imposto de renda no Brasil é 34%, composta por 25% de imposto de
renda (IRPJ) e 9% de contribuição social (CSLL).
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Ativos e (passivos) diferidos
IR sobre prejuízos fiscais e CS sobre base negativa
IR e CS diferido sobre amortização fiscal de ágios (**)
Diferenças temporárias
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para custos e despesas
Provisão para contingências
Participação nos lucros
Contraprestação contingente PBSA
Provisão de receitas
IFRS16
Diferimento de recebimento de órgãos públicos
Depreciação fiscal
Amortização de alocações de intangíveis
Outorga de ações
Outras diferenças
Total
12.325
(21.427)
(9.102)

Resultado
4.259
(301)
(13.853)
116
1.557
(2.204)
(11.737)
2.341
(481)
(3.445)
(9.895)
(1.872)

-

(1.872)
-

Outros (*)

12.127
(32.996)
(20.869)

Controladora
Saldos em
30/09/2019
6.964
(19.732)
(8.101)
614
4.549
(13.534)
270
(20.869)
12.892
(32.965)
(20.073)

Saldos em
31/12/2019
1.776
(19.903)
(1.946)
70
6.614
(2.380)
(5.415)
119
(2.507)
(2.760)
902
592
2.819
(20.073)

Resultado
22.014
(512)
4.540
(30)
(2.369)
64
2.380
3.740
(88)
(854)
(231)
4.449
298
(2.819)
26.042

34.411
(28.442)
5.969

(1.675)
31
(3.361)
(2.991)
5.351
890
5.969

Saldos em
30/09/2020
23.790
(20.415)
2.594
40
4.245
64
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(*) Refere-se a incorporação de passivo diferido da DMS decorrente de amortização fiscal de ágio.
(**) A Companhia registra imposto de renda e contribuição social diferida passiva das amortizações fiscais de ágios da apuração fiscal. Esse passivo é constituído para contrabalançar os efeitos da redução do
lucro tributável decorrente dessa amortização fiscal e será realizada a partir do momento da realização dos ágios, ou por teste de recuperabilidade desses ágios ("impairment").

Ativo fiscal
Passivo fiscal
Passivo fiscal Líquido

Saldos em
31/12/2018
2.705
(17.559)
5.752
498
2.992
2.204
(1.797)
(2.071)
481
3.445
(9.102)

(b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
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Ativos e (passivos) diferidos
IR sobre prejuízos fiscais e CS sobre base negativa
IR e CS diferido sobre amortização fiscal de ágios (**)
Diferenças temporárias
Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para custos e despesas
Provisão para contingências
Participação nos lucros
Contraprestação contingente PBSA
Provisão de receitas
IFRS16
Diferimento de recebimento de órgãos públicos
Depreciação fiscal
Amortização de alocações de intangíveis
Outorga de ações
Outras diferenças
Total
14.394
(34.035)
(19.641)
(19.641)

(8.022)

(736)
(736)

(736)
-

Outros

14.870
(22.892)
(8.022)

Resultado
4.259
(512)
(14.630)
53
1.377
(2.204)
(12.407)
1.776
(481)
(2.744)
(10.883)

2.375
(20.843)

15.193
(33.661)
(18.468)

Consolidado
Saldos em
Saldos em
30/09/2019
31/12/2019
6.964
1.776
(19.732)
(19.903)
(6.873)
(341)
746
76
4.952
7.107
(2.380)
(13.758)
(5.169)
119
(545)
(3.449)
(2.760)
902
592
1.732
4.621
(19.641)
(18.468)

Resultado
27.221
(512)
573
(363)
(4.296)
565
(599)
2.380
3.113
(133)
(1.314)
136
4.449
298
(3.663)
27.282

Outros (*)
8.505
8.268
357
5.297
225
795
44
2.508
(958)
16.773
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25.587
-

52.937
(27.350)
25.587

(2.056)
30
(4.763)
(116)
5.351
890
25.587

Saldos em
30/09/2020
37.502
(20.415)
8.500
70
8.108
790
196

(*) Refere-se ao efeitos de consolidação da Elemidia de impostos diferidos que não transitaram pelo resultado consolidado.
(**) A Companhia registra imposto de renda e contribuição social diferida passiva das amortizações fiscais de ágios da apuração fiscal. Esse passivo é constituído para contrabalançar os efeitos da redução do
lucro tributável decorrente dessa amortização fiscal e será realizada a partir do momento da realização dos ágios, ou por teste de recuperabilidade desses ágios ("impairment").

Ativo fiscal
Passivo fiscal
Passivo fiscal Líquido
Apresentado no balanço patrimonial
Imposto de renda e contribuição social diferido ativo
Imposto de renda e contribuição social diferido passivo

Saldos em
31/12/2018
2.705
(19.220)
8.493
693
3.575
2.204
(1.351)
(2.321)
481
5.212
(8.022)
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A Administração entende que a presente estimativa é consistente com seu plano de negócio, de forma que
não é esperada nenhuma perda na realização desses créditos. A seguir, demonstramos a expectativa de
realização dos impostos diferidos:

2021
2022
2023
2024
2025
Após 2023 (*)
Total

Controladora
09.2020

Consolidado
09.2020

15.731
5.345
4.354
890
64
(20.415)
5.969

26.971
7.403
7.632
2.127
477
(19.022)
25.588

(*) refere-se basicamente na Controladora, ao passivo diferido de amortização fiscal de ágios, na qual a será realizada a
partir do momento da realização dos respectivos ágios, ou por teste de recuperabilidade desses ágios ("impairment").

25. Receita líquida

Receita bruta de serviços
(-) tributos incidentes
(-) Cancelamentos
Receita operacional líquida

30.09.2020

Controladora
30.09.2019
(Não auditado)

30.09.2020

Consolidado
30.09.2019
(Não auditado)

113.719
(14.011)
(2.392)
97.316

154.489
(17.288)
(2.385)
134.816

189.274
(24.371)
(3.071)
161.832

216.898
(23.146)
(3.507)
190.245

26. Custos e despesas por natureza

Repasses (i)
Aluguéis
Serviços de terceiros
Comissões
Despesas com pessoal
Depreciação e amortização
Amortização do direito de uso
Outras despesas e receitas
Custos dos serviços prestados
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas),
líquidas
(i)

70

30.09.2020

Controladora
30.09.2019
(Não auditado)

30.09.2020

Consolidado
30.09.2019
(Não auditado)

(76.954)
(42)
(10.458)
(12.238)
(22.214)
(31.465)
(1.047)
(17)
(154.435)

(72.218)
(230)
(7.775)
(19.013)
(16.633)
(7.857)
(1.582)
6.765
(118.543)

(97.242)
(779)
(14.019)
(18.359)
(37.717)
(47.122)
(1.080)
(8.186)
(224.504)

(102.147)
(461)
(9.469)
(24.215)
(22.186)
(10.368)
(1.615)
(244)
(170.705)

(82.987)
(37.849)
(9.097)

(85.735)
(20.208)
(14.561)

(109.098)
(76.025)
(11.971)

(121.924)
(26.260)
(17.120)

(24.502)
(154.435)

1.961
(118.543)

(27.410)
(224.504)

(5.401)
(170.705)

Referem aos valores repassados aos parceiros, oriundos de mínimos e variáveis contratuais pelo uso da
infraestrutura para propiciar a veiculação de publicidade.
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27. Resultado financeiro, líquido

30.09.2020

Controladora
30.09.2019
(Não auditado)

30.09.2020

Consolidado
30.09.2019
(Não auditado)

3.264
1.899

1.392
801

4.484
2.482

1.464
840

699
62
604

29
47
515

710
354
938

28
77
519

Despesas financeiras
Juros passivos
Descontos concedidos
Outras despesas financeiras (*)

(23.780)
(20.213)
(562)
(3.005)

(10.010)
(7.390)
(57)
(2.563)

(26.886)
(21.871)
(956)
(4.059)

(11.555)
(8.198)
(60)
(3.297)

Resultado financeiro, líquido

(20.516)

(8.618)

(22.402)

(10.091)

Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicação
financeira
Juros ativos
Descontos obtidos
Outras receitas financeiras

(*) Contempla despesas de tarifas bancárias das debêntures. Durante o período de 2020 foram emitidas novas debêntures conforme
nota explicativa n° 16.

28. Seguros
A Companhia busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As coberturas, em
30 de setembro de 2020, foram contratadas pelos montantes a seguir indicados, constantes nas apólices de
seguros:
Importâncias seguradas
Controladora
Consolidado

Ramos
Risco empresarial
Riscos financeiros
Responsabilidade civil

7.500
59.768
4.000

7.500
65.640
4.000

As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua natureza,
não fazem parte do escopo de revisão das informações trimestrais, consequentemente, não foram revisadas
pelos nossos auditores independentes.
29. Gestão de risco financeiro
A Companhia pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:
x
x
x
x

Risco de crédito;
Risco de liquidez;
Risco de mercado;
Gestão de capital.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados, os objetivos da
Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia.
I)
71

Risco de crédito
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O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um cliente ou uma contraparte em
um instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais. As operações da Companhia estão relacionadas
à locação de bens móveis e espaços para a colocação de produtos eletrônicos, principalmente painéis
eletrônicos para a divulgação informatizada de publicidade e dados de interesse público ou particular, e a
carteira de clientes, além de diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir perdas por
inadimplência. A Companhia adota procedimentos específicos de seletividade e análise da carteira de
clientes, visando prevenir perdas por inadimplência.
A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua estimativa de
perdas esperadas com relação às contas a receber de clientes e outros créditos. Os limites de crédito são
estabelecidos para todos os clientes com base em critérios internos de classificação e os valores contábeis
representam a exposição máxima do risco de crédito. A Companhia monitora sua carteira de recebíveis
periodicamente e o departamento de operações financeiras e departamento jurídico são ativos nas
negociações junto aos devedores. Além disso a Companhia tem como obrigação avaliar os riscos das
contrapartes e busca diversificar a exposição periodicamente.
A administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus ativos financeiros está
representada pelos saldos de contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia.
II)

Risco de liquidez

As decisões de investimentos são tomadas a luz dos impactos dos mesmos nos fluxos de caixa de longo
prazo (60/120 meses). A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de saldos mínimos de caixa, que
variam conforme o cronograma de investimentos e de cobertura financeira das obrigações, onde a geração
de caixa projetada tem que superar as obrigações contratadas (financiamento, adições de imobilizado,
aquisições), mitigando assim o risco liquidez. Para financiar a expansão de suas operações, a Companhia
busca estruturar junto ao mercado financeiro operações de longo prazo, de modo a alinhá-la a geração de
caixa esperada.
A seguir, estão os vencimentos contratuais dos passivos financeiros incluindo pagamento de juros estimados
e excluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição líquida.
Controladora
30 de setembro de 2020
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
6 meses
contratual ou menos

49.165
976
660.834
933

49.165
976
660.834
933

39.332
976
23.640
467

711.908

711.908

64.415

06-12
meses

01-02
anos 02-05 anos

9.833

Mais de 5
anos

90.025
467

87.450
-

546.305
-

68.422
-

100.325

87.450

546.305

68.422

-

Controladora
31 de dezembro de 2019
Fornecedores
Debêntures
Passivo de arrendamento
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Valor
contábil

Fluxo de
caixa 6 meses ou
contratual
menos

06-12
meses

01-02
anos

02-05
anos

Mais de
5 anos

32.576
110.183
5.194

32.576
141.446
5.194

26.061
2.020
803

6.515
4.584
803

80.513
1.196

54.329
2.392

-

147.953

179.216

28.884

11.902

81.709

56.721

-
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Consolidado
30 de setembro de 2020
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
6 meses
contratual ou menos

06-12
meses

01-02
anos

02-05
anos

Mais de 5
anos

81.894
3.024
660.834
6.092

81.894
3.024
660.834
6.092

65.587
3.024
23.640
3.046

16.397
90.025
3.046

87.450
-

546.306
-

68.422
-

751.844

751.844

95.297

109.468

87.450

546.306

68.422

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Fornecedores
Debêntures
Passivo de arrendamento

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
6 meses
contratual ou menos

06-12
meses

01-02
Mais de 5
anos 02-05 anos
anos

36.850
110.183
5.240

36.850
141.446
5.240

29.480
2.020
849

7.370
4.584
803

80.513
1.196

54.329
2.392

-

152.273

183.536

32.349

12.757

81.709

56.721

-

III) Risco de mercado
A Companhia possui uma política de investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes para gestão do
caixa e minimizar riscos. De acordo com esta política, a Companhia realiza aplicações conservadoras, sendo
permitido aplicar em Certificado de Depósito Bancário - CDB e operações compromissadas. A gestão do caixa
da companhia é direcionada de modo a assegurar o cumprimento dos riscos abaixo descritos:
• As aplicações são alocadas em instituições financeiras com reconhecido rating nacional determinado
pelas principais agências de classificação de risco.
• A Companhia deve manter 100% do total do seu caixa em aplicações que garantam uma liquidez de curto
prazo (até 30 dias), de forma a garantir o cumprimento satisfatório de suas obrigações em situações correntes
e de stress.
O Risco de Mercado é dividido em Risco Cambial, Risco de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo.
a) Risco cambial
Todas as transações de recebimentos e pagamentos são realizadas em moeda nacional, não tendo portanto,
exposição a este risco de forma direta. Adicionalmente, a Companhia também não possui ativos e passivos
sujeitos à variação de moeda estrangeira.
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b) Risco de taxa de juros
Valor contábil
Controladora

Instrumentos financeiros
de taxa juros
Ativos financeiros
Passivos financeiros

Consolidado

2020

2019

2020

2019

83.247
(661.810)
(578.563)

21.076
(110.183)
(89.107)

124.052
(663.858)
(539.806)

24.920
(110.183)
(85.263)

Análise de sensibilidade de taxa de juros
A Instrução CVM nº 475 estabelece que as companhias abertas, em complemento ao disposto no CPC 40
que aborda sobre os Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação, devem
divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade para os riscos de mercado considerados relevantes
pela administração, originado por instrumentos financeiros, ao qual a Companhia esteja exposta na data de
encerramento de cada exercício, incluídas todas as operações com instrumentos financeiros derivativos.
Ativo financeiro
Os ativos financeiros estão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados a variação do CDI.
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
Para cálculo da análise de sensibilidade a projeção anual das variáveis de risco foi feita com base na projeção
de taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. O cenário provável é o cenário trabalhado
pela Administração e pode ser entendido como saldo estimado dos empréstimos, financiamentos e
Debêntures ao final do exercício atual. Nos cenários II e III foram sensibilizadas as respectivas variáveis de
risco em 25% e 50% de acordo com a orientação de instrução CVM 475.
As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade da administração da Companhia e o efeito caixa
das operações em aberto em 30 de setembro de 2020, assim como os valores dos indexadores utilizados nas
projeções.
Controladora
Operação
Debêntures

Variável de
risco

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

Alta CDI

661.810

687.753

694.239

700.724

(25.943)

(32.429)

(38.914)

Impacto no resultado antes dos impostos

Consolidado
Operação
Debêntures

Variável de
risco

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

Alta CDI

663.858

689.881

696.387

702.893

(26.023)

(32.529)

(39.035)

Impacto no patrimônio líquido e no resultado
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2019
Indexador
CDI

Cenário I
Provável

Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

1,90%

2,38%

2,85%

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020. A data base utilizada foi 30 de
setembro de 2020 projetando os índices até 30 de setembro de 2021 e verificando a sensibilidade destes em
cada cenário no exercício atual.
a) Determinação do valor justo
A administração considera que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta nota estão com valor
contábil próximo ao valor justo.
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados no
balanço patrimonial, são os seguintes:
Controladora

Instrumentos

Valor
Contábil

Empréstimos e Financiamentos
Debêntures

Instrumentos

Debêntures

2019
Valor
Contábil

Valor Justo

976

976

-

-

660.834

660.834

110.183

110.183

Valor
Contábil

Empréstimos e Financiamentos

2020
Valor
Justo

2020
Valor
Justo

Consolidado
2019
Valor
Contábil

Valor Justo

3.024

3.024

-

-

660.834

660.834

110.183

110.183

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

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;

•
Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo,
diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
•
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado
(inputs não observáveis).
As técnicas de avaliação específicas utilizadas para avaliar os instrumentos financeiros classificados como
Nível 2 incluem:
75
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O valor justo dos swaps de taxa de juros é calculado como o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados com base em curvas de rendimento observáveis.
Controladora
Nível 1

Nível 2

-

83.247

-

661.810

-

745.057

-

23.076

-

110.183

-

133.259

-

133.259

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

-

124.052

-

663.858

-

787.910

30 de setembro de 2020
Ativos financeiros designados pelo valor
justo por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo valor
justo por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

Nível 3
-

-

Total

83.247
661.810
745.057

23.076
110.183

Consolidado
30 de setembro de 2020
Ativos financeiros designados pelo valor
justo por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo valor
justo por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

-

24.920
110.183
135.103

-

-

124.052
663.858
787.910

24.920
110.183
135.103

Não houve transferência entre os níveis 1, 2 e 3 durante o exercício findo em 30 de setembro de 2020.
A Companhia não possuía em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 instrumentos financeiros
de nível 3.
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia e suas controladas
foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia e suas controladas não atuam no mercado de
derivativos, assim como não há outros instrumentos financeiros derivativos registrados em 30 de setembro
de 2020.
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos
contábeis.
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CDB, debêntures e compromissadas - avaliadas a valor justo baseado no valor provável de realização.
Para as demais aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de mercado
desses títulos; quando da inexistência, foram baseados nos fluxos de caixa futuros, descontadas as taxas
médias de aplicação disponíveis.
Contas a receber de terceiros e empréstimos e financiamentos
Os saldos de financiamentos e de contas a receber de terceiros têm seus valores justos similares aos saldos
contábeis.
IV) Gestão de capital
Em virtude de as receitas da Companhia serem diretamente relacionadas à capacidade de locar os espaços
de publicidade e propaganda, a Administração monitora periodicamente suas condições operacionais de
modo a antecipar possíveis impactos. Para isso, a Companhia investe em inovação e geração de conteúdo
dinâmico e relevante de forma a manter a atratividade de seu negócio junto aos seus clientes vis-à-vis as
plataformas tradicionais de propaganda e publicidade. Não obstante, a comercialização destes espaços de
publicidade e propaganda é realizada por uma equipe própria de modo a ter assegurado negociações com
seus clientes que sejam alinhadas com a estratégia de marketing bem como a associação com marcas e
clientes que gerem valor para a Companhia.
Os riscos são revisados mensalmente pelas diretorias operacional e financeira que geram relatórios de
acompanhamento. Caso sejam identificadas situações de desvio, revisões das estratégias da Companhia são
submetidas para aprovação da diretoria para que sejam implantadas.
A Diretoria acompanha o desempenho de seus negócios com base em um orçamento aprovado anualmente.
Esse sistema permite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis-à-vis o orçado assim como o
desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do mesmo modo que é acompanhado de perto a
evolução da liquidez da Companhia com foco no curto e longo prazo.
Gestão de capital
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que esta mantenha uma
classificação de crédito forte e uma razão de capital bem estabelecida a fim de apoiar os negócios e maximizar
o valor dos acionistas. A Companhia administra a estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças
nas condições econômicas.
Não houve alteração quanto à política da administração de capital da Companhia em relação a exercícios
anteriores e a Companhia e suas subsidiarias não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital.
Quadro demonstrativo da relação entre dívida líquida e patrimônio líquido:
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Consolidado
2020

2019

Empréstimos e financiamentos
Debêntures

3.024
660.834

110.183

Total

663.858

110.183

(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras de curto prazo

3.177
124.052

11.722
21.076

Dívida líquida (A)

536.629

77.385

Total do patrimônio líquido (B)

127.747

70.830

420%

109%

Relação dívida líquida sobre patrimônio líquido (A/B)
30. Eventos subsequentes

Incorporação da Cosme Velho Participação S.A. e Olonk Empreendimentos e Participações S.A.
Em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou uma parcela cindida de sua acionista Olonk
Empreendimentos e Participações S.A. (“Olonk”) em razão de projeto de reestruturação das atividades da
Olonk que visava trazer maior eficiência e organização dos ativos e passivos da Olonk e seus acionistas. A
parcela cindida correspondia a parcela da participação societária detida pela Olonk na Companhia.
O patrimônio líquido da Olonk e o acervo líquido incorporado pela Companhia foram avaliados por peritos que
emitiram laudo de avaliação na data-base de 30 de setembro de 2020. O capital social da Companhia não
sofreu alteração em valor ou número de ações total. Parte das ações da Companhia que eram detidas pela
Olonk foram redistribuídas entre os atuais acionistas da Olonk.
Também em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou sua acionista Cosme Velho Participação S.A.
(“Cosme Velho”). A incorporação se deu de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia e a otimizar
custos em sua gestão.
O patrimônio líquido da Cosme Velho foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base
de 30 de setembro de 2020. Em função da incorporação, o capital social da Companhia foi aumentado em
R$ 1.744.346,68 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta
e oito centavos), passando de R$ 159.726.062,99 (cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e vinte e
seis mil e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) para R$ 161.470.409,67 (cento e sessenta e um
milhões, quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), sem a emissão
de novas ações. A totalidade das ações da Companhia que eram detidas pela Cosme Velho passaram a ser
detidas pela única acionista da Cosme Velho.
Diante dos fatos citados anteriormente, a Companhia passou a ter como novo controlador Vesuvius LBO –
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior.
Aquisição da totalidade da participação societária da Publibanca Brasil S.A
Em 2 de dezembro de 2020, o Grupo adquiriu mais 30% das ações ordinárias da Publibanca Brasil S.A,
elevando sua participação acionária para 100%. A contraprestação de R$ 26.005.912,99 será paga aos
acionistas não controladores, sendo R$ 4.160.946,08 à Vista pagos no dia 2 de dezembro de 2020 e o valor
de R$ 21.844.966,91 em 36 meses.
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Desdobramento de ações da Companhia
A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 3 de dezembro de 2020, proposta de
desdobramento de ações, na proporção de 110 (cento e dez) ações ordinárias escriturais para cada 1 (uma)
ação ordinária nominativa, sem qualquer alteração no valor do capital social da Companhia. Assim, a
quantidade de ações passou de 874.787 (oitocentas e setenta e quatro mil, setecentas e oitenta e sete) para
96.226.570 (noventa e seis milhões, duzentas e vinte e seis mil, quinhentas e setenta), todas ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.

*
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Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores
Independentes
Em cumprimento ao artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, os Diretores da Eletromidia S.A.,
declaram que:
(i)

Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras relativas aos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; e

(ii) Reviram, discutiram e concordam com a opinião expressa no relatório de auditoria dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras.
São Paulo, 07 de dezembro de 2020.

Eduardo Alvarenga
Diretor Presidente

Ricardo Winandy
Diretor Financeiro
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Relatório da Administração
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
A Eletromidia tem como missão transformar os ambientes que fazem parte da vida de milhões de
pessoas em oportunidades de comunicação entre marcas e seus consumidores.
Nosso compromisso está em sempre agregar serviço e conveniência à vida dessas pessoas, que
conquistamos ao fazermos parte de suas jornadas. Também por esse motivo a companhia está entre
os principais veículos de Mídia Out of Home (“OOH”, ou “fora de casa” em tradução livre) do Brasil,
com faces digitais e estáticas nas principais cidades do país. A presença ao redor do país permite que a
Eletromidia atinja públicos diversos, em termos culturais e sociais, e que, como consequência, são
impactados de formas diferentes. A todo momento pensando em uma forma melhor de fazer, usamos
dados e criatividade para desenvolver soluções que transformam ambientes e geram resultados e
conexões relevantes. Com o objetivo de conectar pessoas às telas, a Eletromidia busca fundir-se ao
cenário urbano e compreender a perspectiva do usuário. Essas são as premissas fundamentais para
agregar, sem ser invasivo. Corroborando o compromisso da companhia em transformar o mercado OOH
em um dos principais meios de Comunicação do país.
Os anos de 2019 e 2018 foram marcados pelo crescimento sólido da nossa operação, principalmente
no que tange a geração de EBITDA e a posição de Caixa da Companhia.
Realizamos movimentos societários relevantes em linha com o nosso planejamento estratégico de
longo prazo, aumentando nossa participação no mercado OOH, expandindo assim nossos negócios.
Realizamos a aquisição de participação societária em uma Companhia com forte presença em Minas
Gerais e no Rio de Janeiro, atualmente a Companhia é a líder na publicidade em bancas de jornais em
Belo Horizonte. Com isso aumentamos a nossa capilaridade e ingressamos em mais duas capitais
importante do país.
Aumentamos a participação societária em uma investida que detém a concessão de publicidade nos
trens das Linhas 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo.
Encerramos o ano de 2019 com EBITDA de R$ 60,5 milhões e um Caixa de R$ 38,0 milhões. Já em 2018,
fechamos o exercício com uma geração de EBITDA de R$ 33,0 milhões e saldo de Caixa de R$ 22,6
milhões.
Além disso, no decorrer de 2019 realizamos investimentos importantes para nossa expansão. Nosso
investimento total foi de R$ 50,3 milhões em 2019, (R$ 26,5 milhões em 2018), ou seja, estamos
ampliamos o nosso patamar de investimento ano após ano. Esses investimentos foram direcionados,
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principalmente, para aquisições de direitos de uso, aquisição de painéis e estruturas para expansão e
modernização do mobiliário digital.
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A Companhia em março de 2019 procedeu a 2ª emissão de debêntures não conversíveis em ações da
Emissora. Essa operação totalizou uma captação de cento e dez milhões de reais. O prazo dessas
debêntures é de seis anos contados da data de emissão, vencendo em março de 2025. A remuneração
será calculada aplicando 100% do CDI acrescida da taxa de 2,7% ao ano. A captação das debêntures em
2019, parte foi utilizada para liquidar antecipadamente as dívidas de empréstimos e debêntures que
estavam em aberto em 31 de dezembro de 2018.
No viés administrativo realizamos ao longo dos anos reestruturações societárias entre as empresas do
Grupo. Nesse movimento incorporamos subsidiárias e simplificamos a nossa estrutura societária. O
intuito dessa operação é gerar sinergia nos processos e negócios, bem como alcançarmos uma maior
eficiência operacional.
Aumentamos nosso headcount em 94% no período, esse aumento é inerente ao aumento das nossas
operações e novos projetos implementados.
Esse aumento se deu principalmente em nossa matriz situada na cidade de São Paulo e em nosso
escritório na cidade do Rio de Janeiro.
Para comportar esse aumento de headcount fizemos mudanças e reformas em nossas estruturas
administrativas, almejando melhorar a qualidade de entrega aos nossos colaboradores e recebermos
melhor os nossos clientes e consumidores.
Esses acontecimentos ratificam que continuamos fortalecendo o equilíbrio da Companhia por meio de
uma gestão disciplinada de capital de giro, otimização da estrutura de capital e bem estar dos
colaboradores.

Prêmio Caboré
O Caboré é a principal premiação da indústria de comunicação no Brasil, é considerado o “Oscar” do
mercado e consagra os principais profissionais e empresas que contribuem para o desenvolvimento da
indústria da comunicação no Brasil.
Anualmente o Meio & Mensagem indica três concorrentes para a disputa em cada uma das categorias.
Essas indicações são feitas pelos editores do Grupo Meio & Mensagem após um processo de consulta
a figuras proeminentes do mercado e análises dos diversos nomes que se destacam no dia a dia do
negócio da comunicação. A votação é feita via internet, com auditoria da PWC, que acompanha desde
o envio da mala direta aos assinantes até a recepção e computação dos votos. Isso afiança a lisura dos
resultados.
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Associação TEMBICI
Em 13 de dezembro de 2019 a Eletromidia pactuou uma associação com a Tembici Participações S/A
(“Tembici”) para promover a exploração de publicidade nas estações de bicicletas administradas pela
Tembici nas praças do Rio de Janeiro e Recife.
Essa associação visa fortalecer a presença da Eletromidia em praças estratégicas para o Out of Home e
impulsionar maior capilaridade das campanhas publicitárias dos clientes.

Aquisição 70% participação societária Hyperfator
Em 19 de julho de 2018, a Eletromidia adquiriu 70% das ações com direito a voto da Publibanca Brasil
S.A. (nome fantasia, Hyperfator). A Hyperfator é empresa especializada em out-of-home em bancas de
jornais.
A empresa adquirida possui faces em Belo Horizonte (MG) onde fica a sede e também possui painéis,
outdoors e empenas, além disso a Hyperfator também possui faces em Guarulhos (SP), Santos (SP),
Curitiba (PR) e Rio de Janeiro (RJ).
O investimento visa prioritariamente diversificar significativamente a gama de serviços de publicidade
no segmento de publicidade estática e digital que podem ser oferecidas aos clientes.
Aquisição 100% participação societária TV Minuto
Em 20 de dezembro de 2018, a Eletromidia adquiriu 70% das ações ordinárias da TV Minuto S.A,
elevando sua participação acionária de 30% para 100%. A transação passou no processo de aprovação
junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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Resultados Operacionais
A Companhia deu continuidade à sua estratégia de crescimento, mantendo o foco em eficiência e
rentabilidade. Encerramos o ano de 2019, com um crescimento de 38,1% no total de Receita Líquida, e
um crescimento de 83,4% de EBITDA com relação ao ano anterior.
Em 2018, fechamos o exercício com um crescimento de 32,7% no total de Receita Líquida, e um
crescimento de 25,5% de EBITDA com relação ao ano anterior.
Além disso, nos últimos períodos mantivemos a nossa eficiência administrativa, e com isso fechamos o
ano de 2019 com Margem EBITDA de 20,4% contra, 15,4% em 2018 e 16,3% em 2017.

R$ Mil

2017

2019 x 2018
∆ R$
∆%

2018 x 2017
∆ R$
∆%

214.567

161.691

81.697

38,1%

52.876

32,7%

131.472

99.085

76.492

32.387

32,7%

22.593

29,5%

44,4%

46,2%

47,3%

16.185

9.079

1.964

5,5%

4,2%

1,2%

60.545

33.008

26.296

20,4%

15,4%

16,3%

2019

2018

Receita Líquida

296.264

Lucro Bruto
Margem Bruta
Lucro Líquido
Margem Líquida
EBITDA
Margem EBITDA
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7.106
27.537
-

-1,8 p.p
78,3%
1,2 p.p
83,4%
5,1 p.p

7.115
6.712
-

-1,1 p.p
362,2%
3,0 p.p
25,5%
-0,9 p.p
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Receita Bruta & Lucro Bruto
A Receita Bruta da Companhia em 2019 atingiu R$ 336,6 milhões em 2019, um crescimento de 37,6%
versus o mesmo período do ano anterior. Esse desempenho é um reflexo da melhor performance dos
Ativos, principalmente em decorrência da inclusão de novas telas nos modais e melhor mix de vendas.
Em 2018, alcançamos R$ 244,5 milhões de geração de Receita Bruta, um crescimento de 34,7% versus
2017.
O Lucro Bruto do período alcançou R$ 131,4 milhões no período, um crescimento de 32,7% versus o
ano anterior. Já em 2018, concluímos o exercício com um Lucro Bruto de R$ 99,0 milhões, ou seja, um
crescimento de 29,5% frente ao ano de 2017.
A margem bruta de 2019 foi de 44,4%, uma retração de 1,8 p.p com relação ao mesmo período do ano
anterior. A margem bruta de 2018 foi de 46,2%, uma retração de 1,1 p.p com relação ao mesmo período
do ano anterior.
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EBITDA & Lucro Líquido
A Eletromidia performou R$ 60,5 milhões de EBITDA em 2019, um aumento de 83,4% com relação ao
ano de 2018. Já em 2018, a Companhia gerou R$ R$ 33,0 milhões de EBITDA, um aumento de 25,5%
em comparação a 2017. Esses desempenhos positivos são reflexos da melhor performance dos Ativos,
principalmente em decorrência da inclusão de novas telas nos modais, melhor mix de vendas e
controles mais efetivos no que tange a gastos administrativos e comerciais.
O Lucro Líquido do período alcançou R$ 16,1 milhões em 2019, um crescimento de 78,3% versus o ano
anterior. A margem líquida de 2019 foi de 5,5%, um aumento de 1,2 p.p com relação ao mesmo período
do ano anterior.
Em 2018 o Lucro Líquido do exercício foi de R$ 9,0 milhões, um crescimento de 362,3% versus o ano
anterior. A margem líquida de 2019 foi de 4,2%, um aumento de 3,0 p.p com relação ao mesmo período
do ano anterior.
Temos definido em acordo com os acionistas a distribuição de dividendos anual no montante de 25%,
entretanto, manteve-se acordado nos últimos anos o reinvestimento desses valores objetivando o foco
nos resultados a longo prazo.

A Companhia divulga seu EBITDA, calculado a partir do lucro (prejuízo) líquido, acrescido das
depreciações e amortizações, dos tributos sobre o lucro, do resultado financeiro líquido.
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R$ Mil
Lucro Líquido
(+/-) Resultado Financeiro Líquido
(+/-) IRPJ & CSLL
(+/-) Depreciação & Amortixzação
EBITDA (IN CVM 527/09)

2017

2018

1.964
12.825
2.665
8.842
26.296

9.079
8.279
4.963
10.687
33.008

2019
16.185
12.548
15.459
16.353
60.545

Caixa & Endividamento
Em 2019 a Eletromidia gerou caixa positivo de R$ 15,3 milhões. Iniciamos o ano com R$ 22,6 milhões
de Caixa e encerramos com R$ 38,0 milhões, da mesma forma, em 2018 também tivemos uma geração
de caixa positiva de R$ 7,3 milhões, iniciamos o ano de 2018 com R$ 15,3 milhões de Caixa e encerramos
com R$ 22,6 milhões.
Tivemos R$ 54,3 milhões de geração de Caixa Operacional líquido em 2019. Essa geração foi
influenciada positivamente principalmente pelo maior EBTIDA gerado em 2019 em decorrência do
maior volume de Vendas e uma melhor manutenção dos Custos e Despesas.
Em 2018, tivemos R$ 7,3 milhões de geração de Caixa Operacional líquido, já em 2017 geramos R$ 15,3
milhões de Caixa Operacional líquido.
Já com relação as movimentações do Caixa de Investimentos, tivemos um desembolso de caixa líquido
de R$ 50,3 milhões em 2019, R$ 26,5 milhões em 2018 e R$ 19,7 milhões em 2017. Basicamente esses
saldos são referentes as aquisições de direitos de uso, aquisição de equipamentos e serviços inerente
ao nosso plano de expansão e modernização.
Nas movimentações do Caixa de Financiamento, basicamente referem-se a captações das debêntures
ocorrida no período e aos pagamentos de juros das debêntures anteriormente vigentes e, além disso,
a outras receitas e despesas financeiras.
R$ Mil
Saldo Inicial
(+/-) Caixa Líquido Operacional
(+/-) Caixa Líquido Investimento
(+/-) Caixa Líquido Financiamento
Saldo Final
Geração Líquida de Caixa
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2017

2018

2019

2.705
15.314
(19.714)
17.038
15.343
12.638

15.343
7.329
(26.516)
26.499
22.655
7.312

22.655
54.314
(50.371)
11.419
38.017
15.362
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Em linha com a nossa diretriz de fortalecer o caixa e manter o equilíbrio financeiro da Companhia,
ajustamos algumas métricas financeiras e em 2019 fechamos com 101,9% de dívida líquida sobre
EBITDA conforme denotado abaixo.

R$ Mil
Empréstimos & Financiamentos
(-) Caixa & Equivalentes de Caixa
(-) Aplicações Financeiras
Dívida Líquida
Patrimônio Líquido
Dívida Líquida sobre Patrimônio Líquido
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2017

2018

64.911
(4.330)
(11.013)
49.568
49.746
99,6%

90.976
(5.951)
(16.705)
68.320
59.236
115,3%

2019
110.183
(13.098)
(24.920)
72.165
70.830
101,9%
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Declaração da Diretoria Estatutária
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com a opinião expressa no relatório de
auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. sobre as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2018.
Relacionamento com Auditor Independente
Ao longo do exercício de 2019, a Companhia utilizou os serviços de auditoria independente da Ernst &
Young Auditores Independentes S.S. (“EY”) para realizar auditoria e emitir relatório de auditoria sobre
as demonstrações financeiras da Companhia. A administração da Companhia informa que não
contratou o auditor independente em serviços de consultoria que possam gerar conflitos de interesse
ou de independência.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Acionistas e Administradores

Eletromidia S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Eletromidia S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Companhia em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações
e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras
Chamamos atenção à nota explicativa 2 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para refletir a correção de erros em decorrência
das alterações descritas na referida nota explicativa. Em 31 de março de 2020 e 31 de março de
2019, emitimos relatório de auditoria com opinião sem modificação sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018, respectivamente, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua sendo
sem qualquer modificação, uma vez que as demonstrações financeiras e seus valores
correspondentes aos períodos anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.

15
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

301

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esse assunto. Para o assunto abaixo, a
descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil a Companhia é requerida a proceder
anualmente ao teste de recuperabilidade dos valores registrados como ativos intangíveis de vidas
úteis indefinidas, incluindo o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Em 31 de dezembro de
2019, o saldo desta conta era R$64.039 mil, como divulgado na nota explicativa 13 às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.
Esse item foi considerado como um principal assunto de nossa auditoria, tendo em vista que o
processo de avaliação da recuperabilidade do ágio é complexo e envolve um alto grau de
subjetividade, bem como, é baseado em diversas premissas tais como: determinação das unidades
geradoras de caixa, taxas de descontos, percentuais de crescimento e rentabilidade dos negócios da
Companhia e suas controladas para vários anos futuros. Tais premissas poderão ser afetadas, de
forma relevante, pelas condições de mercado ou cenários econômicos futuros do Brasil, os quais
ainda não podem ser estimados com precisão.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros, (i) a avaliação das políticas relacionadas
a constituição do ágio e análise anual de expectativa de referentes a aspectos contábeis como, bem
como os controles adotados pela Companhia na identificação, avaliação, registro e divulgação dos
respectivos riscos envolvidos; (ii) obtenção das projeções de rentabilidade futura elaboradas pela
administração da Companhia; (iii) análise da objetividade e do conhecimento dos preparadores das
projeções futuras; (iv) envolvimento de nossos especialistas em avaliação para nos auxiliar na análise
das premissas das projeções de rentabilidade futura determinadas pela administração da Companhia;
e (v) avaliação se as divulgações nas demonstrações financeiras, incluídas na nota explicativa 13,
foram apropriadas.
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Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o ágio por expectativa de
rentabilidade futura, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os
critérios e premissas de valor recuperável do ágio por expectativa de rentabilidade futura preparados
pela administração são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Também avaliamos à adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre o ágio por
expectativa de rentabilidade futura na nota explicativa 13 às demonstrações financeiras.
Reconhecimento de receita de prestação de serviços
Conforme mencionado na Nota 2.15, a Companhia reconhece suas receitas, na extensão em que as
obrigações de desempenho vão sendo atendidas e os serviços são prestados aos clientes, por um
valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia espera ter direito em troca destes serviços.
Para as receitas de prestação de serviços de publicidade a serem veiculadas, o reconhecimento das
receitas é efetivado com base no estágio de conclusão do serviço ou período de inserção da
publicidade. O estágio de conclusão é avaliado com base no método de prazo decorrido e contratado
de veiculação das mídias, conforme definido pelo o CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente
(equivalente à norma internacional IFRS 15).
A complexidade envolvida na estimativa do estágio de conclusão dos serviços que é realizada de
forma individual por requisição e pedido de inserção e que estão formalizadas no contrato, bem como
os potenciais riscos envolvidos em relação à competência do reconhecimento de receitas, nos levou
a considerar esse assunto um dos principais assuntos de auditoria.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, obtenção de documentação suporte para
uma amostra de transações de receitas reconhecidas no exercício, incluindo o exame dos respectivos
contratos, pedidos de inserção e prazos de veiculação de publicidade e a análise dos saldos
utilizando o prazo efetivo de veiculação para identificar relações dissonantes às nossas expectativas
baseadas em nosso conhecimento da Companhia e da indústria na qual está inserida, além de
demais movimentações que pudessem indicar inconsistências quanto à conformidade do
reconhecimento da receita na competência adequada. Como resultado desse procedimento,
identificamos ajustes indicando a necessidade de complemento nos saldos de receita diferida, os
quais foram registrados pela Administração da Companhia, dada sua materialidade em relação as
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. As deficiências no desenho e na operação dos
controles internos relativos ao reconhecimento de receita de serviços de inserção de publicidade a
faturar, bem como o ajuste de auditoria identificado e mencionado acima, alteraram nossa avaliação
quanto à natureza, época e extensão de nossos procedimentos substantivos planejados para obter
evidências suficientes e adequadas de auditoria referentes ao reconhecimento destas receitas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a
avaliação da administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento e mensuração
da receita de serviços de inserção de publicidade adotadas pela administração, assim como as
respectivas divulgações na nota explicativa 2.18, no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
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Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017
foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório, em 4 de dezembro de 2020, com
uma opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram
adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
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Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.
Como parte 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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
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x Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações, e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Lazaro Angelim Serruya
Contador CRC-1DF015801/O-7
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308
286.744

Total do ativo

22

195.536

Total do ativo não circulante

8
9
23
11
12
13
14

1.193
3.417
88
12.000
3.506
95.189
48.975
26.323
4.845

10
21

Não circulante
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Outros créditos
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Direito de uso

34.798
45.064
5.598
1.245
4.500
3
91.208

5
6
7
8
9

31/12/2019
(reapresentado)

Total do ativo circulante

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros créditos

Nota

185.692

127.919

406
9.465
88
5.319
83.515
20.299
8.827
-

57.773

16.710
28.573
3.114
779
8.597
-

133.408

96.174

252
5.721
88
77.526
10.430
2.157
-

37.234

12.552
22.450
1.481
532
219
-

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

92.980

78.462

65.601
10.224
2.369
-

180
88

14.518

951
11.776
1.451
340
-

01/01/2017
(reapresentado)

290.530

184.398

1.194
103
12.000
3.506
2.375
59.162
101.170
4.888

106.132

38.018
53.184
8.441
1.823
4.663
3

31/12/2019
(reapresentado)

232.625

144.184

815
105
5.320
2.050
35.788
100.106
-

88.441

22.656
48.648
7.333
1.107
8.697
-

172.121

121.111

4.871
24.040
91.013
-

481
706

51.010

15.343
31.705
3.069
580
313
-

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

138.728

112.776

4.357
19.833
88.267
-

231
88

25.952

2.705
20.420
2.468
359
-

01/01/2017
(reapresentado)

309
22

15
16
18
22
14
4
20
21
11

15
16
17
18
19
14
22

286.744

65.892
65.892

49.726
4.863
64.644
(53.341)

93.500
20.073
3.588
12.456
2.020
131.637
220.852

32.576
16.683
13.873
2.605
14.772
1.606
6.732
368
89.215

31/12/2019
(reapresentado)

185.692

56.610
56.610

48.977
3.123
43.378
(38.868)

24.000
9.102
7.000
361
8.109
48.572
129.082

22.225
30.106
16.094
10.372
1.391
322
80.510

133.408

47.500
47.500

48.563
3.123
23.469
(27.655)

40.161
7.901
2.065
469
112
50.708
85.908

10.370
16.000
8.464
307
59
35.200

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)
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Total do passivo e do patrimônio líquido

Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Passivo de arrendamento
Dividendos a pagar
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Passivo de arrendamento
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Provisão para contingências
Partes relacionadas
Passivo a descoberto em controladas
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucros (prejuízos) acumulados

Nota

92.980

39.681
39.681

38.563
3.123
14.320
(16.325)

27.436
6.610
1.367
3.885
112
39.410
53.299

6.373
2.590
2.612
368
4
1.942
13.889

01/01/2017
(reapresentado)

290.530

65.892
4.938
70.830

49.726
4.863
64.644
(53.341)

93.500
427
20.843
3.588
3.257
121.615
219.700

36.850
16.683
14.619
6.409
14.772
1.652
6.732
368
98.085

31/12/2019
(reapresentado)

232.625

56.610
2.626
59.236

48.977
3.123
43.378
(38.868)

11.083
24.000
2.443
10.070
13.170
361
1.644
62.771
173.389

37.709
39.799
16.094
11.248
5.269
499
110.618

172.121

47.500
2.246
49.746

48.563
3.123
23.469
(27.655)

5.750
40.161
3.416
8.466
7.617
90
341
65.841
122.375

23.947
3.000
16.200
8.815
4.127
422
23
56.534

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado)

138.728

39.681
39.681

38.563
3.123
14.320
(16.325)

50.911
340
7.135
12.704
85
267
71.442
99.047

12.667
6.801
2.888
950
668
3.631
27.605

01/01/2017
(reapresentado)

310
0,1806
0,1763

Lucro (prejuízo) por ação (expresso em R$ por ação)
Básico
Diluído

0,1133
0,1133

8.695
-

8.695

(204)
(4.040)

12.939

(4.844)

548
(5.392)

17.783

(34.512)
(14.936)
4.786
13.420

49.025

96.241
(47.216)

Controladora
2018
(reapresentado)

24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

13.873
-

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não controladores
22

13.873

(2.017)
(9.080)

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

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

24.970

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
23
23

(11.121)

1.525
(12.646)

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Resultado financeiro, líquido

36.091

Lucro antes do resultado financeiros e tributos
26
26

(49.764)
(20.867)
3.807
1.235

25
25
11
25

Receita (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

227.159
(125.479)
101.680

24
25

2019
(reapresentado)

Lucro bruto

Receita, líquida
Custos dos serviços prestados

Nota

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

(0,0305)
(0,0305)

(2.181)
-

(2.181)

(878)
(1.291)

(12)

(7.405)

578
(7.983)

7.393

(30.768)
(11.504)
(2.750)
10.895

41.520

80.136
(38.616)

2017
(reapresentado)

0,1806
0,1763

13.873
2.312

16.185

(5.767)
(9.692)

31.644

(12.548)

1.692
(14.240)

44.192

(61.139)
(24.044)
(2.097)

131.472

296.264
(164.792)

2019
(reapresentado)

0,1133
0,1133

8.695
380

9.075

(1.228)
(3.735)

14.038

(8.283)

932
(9.215)

22.321

(52.369)
(18.446)
(5.949)

99.085

214.567
(115.482)

Consolidado
2018
(reapresentado)

(0,0305)
(0,0305)

(2.181)
4.145

1.964

(2.421)
(244)

4.629

(12.825)

2.519
(15.344)

17.454

(38.664)
(15.298)
(5.076)

76.492

161.691
(85.199)

2017
(reapresentado)

311

13.873

13.873
-

Resultado abrangente do exercício

Resultado abrangente atribuível aos
Acionistas controladores
Acionistas não controladores
8.695
-

8.695

8.695
-

Controladora
2018
(reapresentado)

(2.181)
-

(2.181)

(2.181)
-

2017
(reapresentado)

25
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13.873
-

Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes

2019
(reapresentado)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Eletromidia S.A.

13.873
2.312

16.185

16.185
-

2019
(reapresentado)

8.695
380

9.079

9.079
-

Consolidado
2018
(reapresentado)

(2.181)
4.145

1.964

1.964
-

2017
(reapresentado)

312
22

49.726

-

749
-

48.977

-

-

-

-

-

415
-

(415)

(-) Capital a
integralizar

(415)

-

(415)
-

-

(-) Capital a
integralizar

3.123

-

-

3.123

-

-

3.123

Reserva de
capital especial de ágio

3.123

-

-

3.123

1.740

-

1.740

-

-

-

-

Reserva de capial
pagamento
baseado em
açoes

-

-

-

-

Reserva de
capital
pagamento
baseado em
ações

26
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Em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)

Reserva de lucros
Reserva legal

Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendos distribuídos
Plano de opção de ações

Em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

-

Reserva legal
Reserva de lucros

48.977
-

16

Nota

Capital
social

48.977

-

Aumento de capital
Lucro líquido do exercício

Em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)

Em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)

Reserva de lucros

10.415
-

Aumento de capital
Prejuízo do exercício
Participação de não controladores

16

38.562

Em 1 de janeiro de 2017 (reapresentado)

Nota

Capital
social

Reserva de
capital especial de ágio

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

3.680

1.417

-

2.263

995
-

-

1.268

Legal

1.268

458

-

810

Reserva Legal

60.964

20.197
-

(348)
-

41.115

18.913

-

22.202

Retenção de
lucros

22.202

8.692

-

13.510

Retenção de
lucros

(53.341)

(20.197)
(1.417)

13.873
(6.732)
-

(38.868)

(995)
(18.913)

8.695

(27.655)

Prejuízos
acumulados

(27.655)

(9.150)

(2.181)
-

(16.324)

Prejuízos
acumulados

65.892

-

749
13.873
(6.732)
(348)
1.740

56.610

-

415
8.695

47.500

Total

47.500

-

10.000
(2.181)
-

39.681

Total

4.938

-

2.312
-

2.626

-

380

2.246

Participação de
não
controladores

2.246

-

2.246

-

Participação de
não
controladores

70.830

-

749
16.185
(6.732)
(348)
1.740

59.236

-

415
9,075

49.746

Total do
patrimônio
líquido

49.746

-

10.000
(2.181)
2.246

39.681

Total do
patrimônio
líquido

313
34.361
(1.518)
(2.192)
30.651
(10.294)
(34.162)

Caixa líquido gerado pelas operações

Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível

27

(15.233)
(966)
(12.466)
(787)
3.182
10.351
3.501
(802)
14.450
(11.030)

9.924
(361)
(1.258)
1.237
13.605
(3.807)
5.112
1.740
(7.000)
44.161

24.969

Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Depósitos judiciais
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Outras obrigações

Ajustes por:
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos provisionados
Provisão para demandas judiciais
Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa
Baixa de investimentos
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Baixa de ativos
Plano de opção de ações
Reversão de provisão

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social

Fluxo de caixa de atividades operacionais

2019
(reapresentado)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

(13.933)
(19.707)

12.357

(5.162)

17.519

1.418
(608)
(239)
(154)
(7.976)
11.659
(1.641)
1.908
263
(7.729)

5.532
361
344
907
4.780
(4.786)
541
20.618

12.939

Controladora
2018
(reapresentado)

(17.000)
(3.145)

(4.228)

(11.578)

7.350

(11.083)
(30)
(192)
(72)
(5.940)
3.997
6.670
(939)
55
(3.346)

11.739
(409)
505
3.393
2.750
264
18.230

(12)

2017
(reapresentado)

(9.290)
(41.081)

54.315

(3.548)
(2.920)

60.783

(2.869)
(212)
(12.716)
(379)
5.847
(859)
3.371
2.672
14.273
(4.787)

10.480
(361)
(1.667)
16.353
5.253
1.740
(7.000)
56.442

31.644

2019
(reapresentado)

(3.738)
(22.778)

7.330

(2.441)
(6.758)

16.529

(15.425)
(4.264)
(527)
(334)
(13.103)
13.762
1.393
2.433
77
1.756

6.738
271
(1.518)
10.687
541
30.761

14.042

Consolidado
2018
(reapresentado)

(5.087)
(14.627)

15.314

(128)
(11.578)

27.020

(12.422)
(601)
(221)
(250)
(2.058)
11.280
5.927
5.047
(246)
(7.738)

11.739
5
2.553
8.842
534
28.302

4.629

2017
(reapresentado)

314
16.710
34.798

Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

28

12.552
16.710

4.158

14.083

30.000
(16.331)
414
-

11.358
(22.282)

(33.640)

Controladora
2018
(reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

18.088

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

110.000
(77.749)
(1.116)
749
(348)

Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações
Empréstimos, financiamentos e debêntures - amortizações
Pagamento de arrendamento mercantil
Aumento de capital
Pagamento de dividendos
31.536

357
(44.099)

Caixa e equivalente de caixa oriundo de incorporações
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento após incorporações

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamentos

(44.456)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

2019
(reapresentado)

Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Eletromidia S.A.

951
12.552

11.601

35.974

60.000
(34.026)
10.000
-

(20.145)

(20.145)

2017
(reapresentado)

22.656
38.018

15.362

11.418

110.000
(97.352)
(1.631)
749
(348)

(50.371)

(50.371)

2019
(reapresentado)

15.343
22.656

7.313

26.499

45.000
(18.915)
414
-

(26.516)

(26.516)

Consolidado
2018
(reapresentado)

2.705
15.343

12.638

17.038

60.000
(52.962)
10.000
-

(19.714)

(19.714)

2017
(reapresentado)

315
(13.605)
71.863

Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido gerado pela Companhia

32.794
23.281
7.772
1.741
17.527
10.164
7.363
13.002
12.645
357
13.872
13.872
-

Empregados
Salários e encargos
Participação dos empregados nos lucros
Plano de compra ações

Tributos
Federais
Municipais

Financiadores
Juros e outras despesas financeiras
Aluguéis

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

29

8.695
8.695
-

6.513
5.392
1.121

7.787
4.772
3.015

21.345
16.658
4.687
-

44.340

4.786
548
5.334
44.340

(4.780)
39.006

43.786

(51.155)
(16.013)

111.583
(629)
110.954

Controladora
2018
(reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

77.195

Distribuição do valor adicionado

Valor adicionado total distribuído

3.807
1.525
5.332
77.195

85.468

Valor adicionado bruto gerado pela Companhia

Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

(130.636)
(42.309)

258.871
(458)
258.413

Insumos adquiridos de terceiros
Custos de serviços
Materiais, energia, serviços de terceiros e outras

Receitas
Receita bruta de serviços
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa
Outras receitas e despesas

2019
(reapresentado)

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

Eletromidia S.A.

(2.181)
(2.181)
-

8.913
7.983
930

8.398
8.373
25

18.142
12.505
5.637
-

33.272

(2.750)
578
(2.172)
33.272

(3.393)
35.444

38.837

(38.109)
(12.914)

90.270
(410)
89.860

2017
(reapresentado)

16.181
13.870
2.313

14.886
14.241
645

21.921
12.251
9.670

39.823
29.839
8.243
1.741

92.813

1.692
1.692
92.813

(16.353)
91.121

107.474

(172.993)
(55.170)

336.673
(1.036)
335.637

2019
(reapresentado)

9.078
8.695
384

10.647
9.211
1.436

14.728
8.696
6.032

27.796
22.771
5.025
-

62.249

932
932
62.250

(10.687)
61.318

72.005

(127.995)
(43.882)

244.590
(708)
243.882

Consolidado
2018
(reapresentado)

1.964
(2.181)
4.145

16.704
15.344
1.360

16.692
16.664
28

21.612
15.955
5.657
-

56.972

2.519
2.519
56.972

(8.842)
54.453

63.295

(84.626)
(32.284)

181.621
(1.416)
180.205

2017
(reapresentado)

Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações sobre a Companhia
A Eletromidia S.A. (“Eletromidia” e/ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, com sede na
cidade de São Paulo, SP na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar. A Companhia tem
como acionista controlador a Cosme Velho Participações S.A. (“Cosme Velho”).
A Companhia, em conjunto com suas controladas, TV Minuto S.A. e Publibanca Brasil S.A.,
definidas em conjunto como “Grupo”, tem como principais atividades:
x Locação de bens móveis e espaços para a colocação de produtos eletrônicos, principalmente
painéis eletrônicos para a divulgação informatizada de publicidade e dados de interesse público
ou particular;
x Locação de horário e veiculação de mensagens e dados de interesse público e particular em
painéis eletrônicos;
x Criação e registro de marca para os produtos eletrônicos comercializados e distribuídos,
incluindo a licença de uso de tais marcas para terceiros;
x Prestação de serviço de programação de mensagens informatizadas;
x Elaboração, execução e desenvolvimento de projetos para veiculação em painéis eletrônicos,
por administração, empreitada ou “subempreitada”;
x Importação, exportação, comercialização e distribuição de painéis eletrônicos para divulgação
informatizada e publicidade de dados de interesse público ou particular, equipamentos de
informática; peças, acessórios e demais produtos relacionados com mídia eletrônica; bem como
a reparação, manutenção e instalação dos referidos bens e produtos;
x Atividade de compra de equipamentos eletrônicos;
x Assessoria a terceiros, pessoas físicas e jurídicas, nas atividades relativas à gestão
empresarial;
x Participação no capital social de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista; e
x Atividade de compra, venda, locação, importação de lâmpadas e outros equipamentos
elétricos.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administração
em 7 de dezembro de 2020.
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Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as
normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros que foram mensurados pelo valor
justo.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas apresentam informações comparativas
em relação ao exercício anterior. O Grupo apresenta um balanço patrimonial adicional no início
do período mais antigo divulgado, quando se realiza aplicação retrospectiva de uma política
contábil, reapresentação retrospectiva ou reclassificação de itens nas demonstrações financeiras.
O balanço patrimonial adicional na data-base de 1º de janeiro de 2017 é apresentado nestas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas devido à ajustes e reclassificações
identificados pela administração após a emissão das demonstrações financeiras referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2019 (Nota 2.15)
Adicionalmente, o Grupo considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07,
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras.
Dessa forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.
A administração avaliou a capacidade da Companhia de continuar operando normalmente e está
convencida de que elas possuem recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que
possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
operacional.
Demonstração do Valor Adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação
societária brasileira como parte de suas demonstrações financeiras. A DVA foi preparada com
base em informações obtidas dos registros contábeis que servem de base de preparação das
demonstrações financeiras e seguindo as disposições contidas no NBCTG 9 - Demonstração do
Valor Adicionado (DVA).
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Eletromidia S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
Bases de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem informações da Eletromidia, e das suas
controladas. O controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos
variáveis com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar esses
retornos por meio do poder exercido em relação às investidas.
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:
x Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual capacidade
de dirigir as atividades pertinentes da investida);
x Exposição ou direito a retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a investida; e
x A capacidade de utilizar seu poder em relação à investida para afetar o valor de seus retornos.
Todos os ativos e passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo,
relacionados com transações entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na
consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada como transação patrimonial.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo quaisquer
componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas). Qualquer diferença resultante
como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer investimento retido é reconhecido
pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são contabilizados
com base no método da equivalência patrimonial.
A seguir é apresentada a base de consolidação:
% participação
2019
2018
DMS Publicidade Mídia Interativa S.A. (a)
TV Minuto S.A.
Publibanca Brasil S.A.
(a)

(b)

32

100%
70%

100%
100%
70%

Incorporada em 31 de maio de 2019, conforme nota explicativa n° 4 - Reestruturação societária / Combinação de negócios.
Em 2017 a Eletromidia possui participação de 30% da TV Minuto, DMS com 100% e da Elt Dooh Midia Eletrîonica S.A. de 99,9% e que foi
incorporada em 2018.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.1. Classificação circulante versus não circulante
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante
quando:
x Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
x Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
x Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
x É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no pronunciamento técnico CPC 03
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do
balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
x Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da Companhia.
x Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
x Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.
x A Companhia não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos 12 meses após a data do balanço.
A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos
fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante.
2.2. Imobilizado
Os itens que compõem o imobilizado são demonstrados ao custo, líquido de depreciação
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver.
Esse custo inclui o custo de reposição do ativo imobilizado e custos de financiamentos para
projetos de construção de longo prazo se os critérios de reconhecimento forem atendidos.
Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado, quando
incorridos.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.2. Imobilizado--Continuação
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil estimada dos
ativos, conforme a seguir apresentado:
Grupo do ativo imobilizado
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Painéis
Equipamentos de informática
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Outros

% a.a.
10
10
10
10
5
5
5
10

Um item de imobilizado é baixado quando vendido (por exemplo, na data que o recebedor
obtém controle) ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou
venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e a
vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada
exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
2.3. Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial,
os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo
custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil e avaliados em
relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo intangível
com vida definida são revisados no mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na
vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses
ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização,
conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização
de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na
categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.3. Ativos intangíveis--Continuação
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. Caso contrário, a
mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados
benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou perda
resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o
valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício.
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
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.
i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de
negócios do Grupo para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a
receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo
ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente
mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no
caso de um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As
contas a receber de clientes que não contenham um componente de financiamento
significativo ou para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático, conforme
divulgado na Nota 2.5 - Receita de contrato com cliente.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de juros” (também referido como teste
de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Essa avaliação é executada em nível
de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como
ele gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios
determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais,
da venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros classificados e
mensurados ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio com o objetivo de
manter ativos financeiros de modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos
financeiros classificados e mensurados ao valor justo em contrapartida a outros
resultados abrangentes são mantidos em modelo de negócio com o objetivo de obter
fluxos de caixa contratuais e também com o objetivo de venda.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de
um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações
regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que o Grupo
se compromete a comprar ou vender o ativo.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
quatro categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida);
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de
seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando
o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou
apresenta redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros do Grupo ao custo amortizado incluem contas a receber de
clientes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(instrumentos de dívida)
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de
redução ao valor recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e
calculadas da mesma maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo custo
amortizado. As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros
resultados abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada
do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassificada para
resultado.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(instrumentos patrimoniais)
No reconhecimento inicial, o Grupo pode optar, em caráter irrevogável, pela
classificação de seus instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos
termos do CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos
para negociação. A classificação é determinada considerando-se cada instrumento,
especificamente.
Ganhos e perdas sobre estes ativos financeiros nunca são reclassificados para
resultado. Os dividendos são reconhecidos como outras receitas na demonstração do
resultado quando constituído o direito ao pagamento, exceto quando o Grupo se
beneficia destes proventos a título de recuperação de parte do custo do ativo
financeiro, caso em que estes ganhos são registrados em outros resultados
abrangentes. Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
x O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso
significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) o Grupo
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) o Grupo nem
transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas
transferiu o controle do ativo.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Desreconhecimento--Continuação
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou
celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e
benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos
os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a
reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso,
o Grupo também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo
associado são mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos
pelo Grupo.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é
mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da
contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da
garantia).
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Divulgações adicionais referentes à redução ao valor recuperável de ativos financeiros
são também fornecidas nas seguintes notas explicativas:
x Divulgações para premissas significativas - Nota 3;
x Contas a receber de clientes - Nota 6.
As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo
espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa
original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda
de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros--Continuação
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as
exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de
crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são
provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência
possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as
exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco de crédito
desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito
esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do
momento da inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia).
Para contas a receber de clientes o Grupo aplica uma abordagem simplificada no
cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, o Grupo não acompanha as
alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em
perdas de crédito esperadas vitalícias em cada data-base. O Grupo estabeleceu uma
matriz de provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito,
ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente
econômico.
O Grupo considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os
pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, o
Grupo também pode considerar que um ativo financeiro está em inadimplemento
quando informações internas ou externas indicam ser improvável o Grupo receber
integralmente os valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer
melhorias de crédito mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não
há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.

ii)

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo
amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um
hedge efetivo, conforme apropriado.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do
resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do
passivo financeiro.
Os passivos financeiros do Grupo incluem fornecedores e outras contas a pagar,
empréstimos, financiamentos e debêntures.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em
duas categorias:
x Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
x Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme
descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Essa categoria também inclui
instrumentos financeiros derivativos contratados pelo Grupo que não são designados
como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48.
Derivativos embutidos separados também são classificados como mantidos para
negociação a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado--Continuação
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração
do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio
do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os
critérios do CPC 48 forem atendidos. O Grupo não designou nenhum passivo
financeiro ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos e
debentures)
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento inicial,
empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são
baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa
financeira na demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e debentures, sujeitos a juros.
Para mais informações, vide Notas 15 e 16.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.4. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
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.

iii) Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a
intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos
simultaneamente.
2.5. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (impairment) e
respectiva reversão
A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O
valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.5. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (impairment) e
respectiva reversão--Continuação
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que
reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade
geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que
possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e
interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste
sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste
modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados
para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis.
O Grupo baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões e
orçamentos financeiros mais recentes. As projeções baseadas nestas previsões e
orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de
crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o
quinto ano.
A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com
a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para
determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável
reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, o Grupo
estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda por
redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida apenas se
tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor recuperável do
ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A reversão é limitada
para que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido determinado
(líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma perda por
desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Essa reversão é
reconhecida no resultado.
O teste de redução ao valor recuperável do ágio é feito anualmente em 31 de dezembro ou
quando as circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.5. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (impairment) e
respectiva reversão--Continuação
A perda por desvalorização é reconhecida para uma unidade geradora de caixa ao qual o
ágio esteja relacionado. Quando o valor recuperável da unidade é inferior ao valor contábil
da unidade, a perda é reconhecida e alocada para reduzir o valor contábil dos ativos da
unidade na seguinte ordem: (a) reduzindo o valor contábil do ágio alocado à unidade
geradora de caixa; e (b) a seguir, aos outros ativos da unidade proporcionalmente ao valor
contábil de cada ativo.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao
valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil.
2.6. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos a
curto prazo com alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data
de contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Estes saldos são
mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para
investimento ou outros fins.
2.7. Provisões para contingências
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser
feita.
A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração do
resultado, líquida de qualquer reembolso, na linha de outras receitas e despesas
operacionais, pelo seu valor histórico de principal, e no resultado financeiro a atualização
do valor histórico de principal até a data do balanço.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.7. Provisões para contingências--Continuação
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos para os quais é provável
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência / obrigação e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados internos e externos. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base
em novos assuntos ou decisões de tribunais.
2.8. Transações envolvendo pagamento baseado em ações
Funcionários do Grupo recebem pagamentos baseados em ações, nos quais os
funcionários prestam serviços em troca de títulos patrimoniais (“transações liquidadas com
títulos patrimoniais”).
O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é mensurado com base no
valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar o valor justo, o Grupo utiliza
um método de avaliação apropriado.
Esse custo é reconhecido em despesas com benefícios a empregados em conjunto com o
correspondente aumento no patrimônio líquido (em outras reservas), ao longo do período
em que há o serviço prestado e, quando aplicável, condições de desempenho são
cumpridas (período de aquisição ou vesting period). A despesa acumulada reconhecida
para transações que serão liquidadas com títulos patrimoniais em cada data de reporte até
a data de aquisição (vesting date) reflete a extensão na qual o período de aquisição pode
ter expirado e a melhor estimativa do Grupo sobre o número de outorgas que, em última
instância, serão adquiridos. A despesa ou crédito na demonstração do resultado do período
representam a movimentação na despesa acumulada reconhecida no início e no fim
daquele período.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.8. Transações envolvendo pagamento baseado em ações--Continuação
Condições de serviço e outras condições de desempenho que não sejam de mercado não
são consideradas na determinação do valor justo dos prêmios outorgados, porém a
probabilidade de que as condições sejam satisfeitas é avaliada como parte da melhor
estimativa do Grupo sobre o número de outorgas que, em última instância, serão cumpridas
e os títulos adquiridos. Condições de desempenho de mercado são refletidas no valor justo
na data da outorga. Quaisquer outras condições atinentes, mas que não possuam uma
exigência de serviço a elas associada, são consideradas condições de não aquisição de
direito. Condições de não aquisição de direito são refletidas no valor justo da outorga e
levam ao lançamento imediato da outorga como despesa, a não ser que também existam
condições de serviço e/ou desempenho.
Nenhuma despesa é reconhecida para outorgas que completam o seu período de aquisição
por não terem sido cumpridas as condições de desempenho e/ou de serviços. Quando as
outorgas incluem uma condição de mercado ou uma condição de não aquisição de direito,
as transações são tratadas considerando o direito como adquirido independentemente de a
condição de mercado ou a condição de não aquisição de direito ser satisfeitas, desde que
todas as outras condições de desempenho e/ou serviços sejam satisfeitas.
Quando os termos de uma transação liquidada com títulos patrimoniais são modificados
(por exemplo, por modificações no plano), a despesa mínima reconhecida é o valor justo na
data de outorga, desde que estejam satisfeitas condições originais de aquisição do direito.
Uma despesa adicional, mensurada na data da modificação, é reconhecida para qualquer
modificação que resulta no aumento do valor justo dos acordos com pagamento baseado
em ações ou que, de outra forma, beneficie os empregados. Quando uma outorga é
cancelada pela entidade ou pela contraparte, qualquer elemento remanescente do valor
justo da outorga é reconhecido como despesa imediatamente por meio do resultado.
O efeito da diluição das opções em aberto é refletido como diluição de ação adicional no
cálculo do resultado por ação diluído.
2.9. Conversão de moeda estrangeira
a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a
moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais - R$,
que é a moeda funcional da Companhia.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.9. Conversão de moeda estrangeira--Continuação
b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional,
utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da
avaliação, quando os itens são remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da
conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado
na rubrica de "Resultado financeiro".

2.10. Arrendamentos
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Grupo como arrendatário
O Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor. O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de
arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos
subjacentes.
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja,
na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso
são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por
redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos
de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de
arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de
arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo
menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.10. Arrendamentos--Continuação
Ativos de direito de uso--Continuação
Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para o Grupo
ao final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção de
compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo.
Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável.
Passivo de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos
fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um
índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os
pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela rescisão do
arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a opção de rescindir
a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera
esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua taxa de
empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no arrendamento
não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é
aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os pagamentos de
arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é
remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma
alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos
futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais
pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de compra do
ativo subjacente.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.10. Arrendamentos--Continuação
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos cujo
prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e que não
contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de reconhecimento
de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório considerados de
baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos
de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do
arrendamento.
2.11. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Quando a Companhia compra
ações do capital da Companhia (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo quaisquer
custos adicionais diretamente atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é deduzido do
patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia até que as ações sejam
canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são subsequentemente reemitidas,
qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos adicionais da transação, diretamente
atribuíveis e dos respectivos efeitos do imposto de renda e da contribuição social, é incluído
no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia.
2.12. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2019
O Grupo aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2), Arrendamentos, em vigor para períodos
anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após esta data. A natureza e o impacto das
mudanças resultantes da adoção desta nova norma é descrita a seguir.
Outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019, mas não
apresentam, no entanto, impactos nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas do Grupo. O Grupo decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra
norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes.
CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (IFRS 15)
O principal objetivo é fornecer princípios claros para o reconhecimento de receita,
fornecendo etapas objetivas para avaliação da transferência do controle do bem ou serviço
ao cliente, bem como simplificar o processo de elaboração das demonstrações financeiras.
A Companhia efetuou os estudos necessários, mas concluiu que não há impactos
relevantes nas Demonstrações Financeiras (vigência a partir de 1º de janeiro de 2018).
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.12. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
CPC 48 Instrumentos Financeiros (IFRS 9)
A IFRS 9/CPC 48 inclui novos modelos para a classificação e mensuração de
ativos/passivos financeiros e de perdas esperadas para ativos financeiros e contratuais,
além de novos requisitos sobre a contabilização de hedge. Esta norma substitui o IAS
39/CPC 38 Instrumentos Financeiros - Reconhecimento e Mensuração (vigência a partir de
1º de janeiro de 2018, e sua adoção antecipada não é permitida).
CPC 6 (R2) - Arrendamento
Em janeiro de 2016, o IASB emitiu a IFRS 16 - Leasing, com principal objetivo de redefinir o
reconhecimento dos arrendamentos mercantis operacionais. O correspondente
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil foi emitido
em 21 de dezembro de 2017.
O novo pronunciamento introduz um modelo único para contabilização de contratos de
arrendamento mercantil, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais e
financeiros, resultando na contabilização da maioria dos contratos de arrendamento os
balanços das arrendatárias. A contabilidade dos arrendadores permanece
substancialmente inalterada e a distinção entre contratos de arrendamento operacional e
financeiro é mantida.
A norma IFRS 16 substitui a norma IAS 17 e suas interpretações.
A Companhia analisou todos os contratos de arrendamento ativos na data de adoção da
norma, quando foram identificados arrendamentos de imóveis, equipamentos e veículos.
Impacto na transição
A Companhia adotou o CPC 06 (R2) usando o método retrospectivo completo de adoção,
com a data de aplicação inicial de 1º de janeiro de 2019. A Companhia optou por utilizar o
expediente prático de transição para não reavaliar se um contrato é ou contém um
arrendamento em 1º de janeiro de 2019.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.12. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
CPC 6 (R2) - Arrendamento--Continuação
Impacto na transição--Continuação
Em vez disso, a Companhia aplicou a norma somente a contratos que foram previamente
identificados como arrendamentos, aplicando-se a versão anterior da norma na data da
aplicação inicial. A Companhia também optou por utilizar as isenções de reconhecimento
para contratos de arrendamento que, na data de início, têm um prazo de arrendamento
igual ou inferior a 12 meses e não contêm opção de compra (arrendamento de curto prazo)
e contratos de arrendamento para os quais o ativo subjacente é de baixo valor (ativos de
baixo valor).
A seguir, apresentamos os efeitos gerados pela adoção inicial da IFRS 16, em 1º de janeiro
de 2019:
Ativo de direito de uso

Adoção inicial

Controladora

Consolidado

6.310

6.398

Controladora

Consolidado

6.777
(467)
6.310

6.911
(513)
6.398

Passivo de arrendamento

Valor a pagar de arrendamento mercantil na adoção
(-) Ajuste a valor presente

Além disso, a amortização dos ativos de direito de uso e o reconhecimento de custos de
juros sobre a obrigação de arrendamento nas demonstrações do resultado substituíram os
valores reconhecidos como despesas operacionais de locação de acordo com a norma de
arrendamento vigente anteriormente. A classificação dos pagamentos de arrendamentos na
demonstração dos fluxos de caixa também foi afetada pelos requisitos da nova norma de
arrendamento.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.12. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
A Companhia aplicou os seguintes expedientes práticos e isenções:
i)

Escopo de análise e identificação dos ativos
Conforme permitido pela norma, foram desconsiderados do escopo da análise: (a)
arrendamentos de curto prazo (inferiores a 12 meses); e (b) contratos com valores
inferiores a USD 5.000,00 (R$20.000,00).
Quando da identificação dos ativos de direito de uso dentro do escopo de contratos
identificados, também foram desconsiderados: (a) contratos com pagamentos
variáveis; (b) contratos em que o ativo de arrendamento foi considerado como não
identificável; (c) contratos em que a Companhia não tem direito de obter
substancialmente todos os benefícios econômicos provenientes do uso do ativo; e
(d) contratos em que a Companhia não tem o controle substancial sobre a definição do
uso do ativo;

ii)

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

iii) Taxa de desconto
Para fins de adoção inicial, a Companhia e suas controladas identificaram e adotaram
a taxa incremental para cada contrato de arrendamento.
Para os novos contratos, renovações e aditamentos será mantido o mesmo critério. A
taxa incremental utilizada para os cálculos foi da CDI + spread de 2,7%.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.12. Pronunciamentos novos ou revisados e aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
ICPC 22 / IFRIC 23 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento
e mensuração do CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo
sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo
corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com base
em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A
interpretação foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de
janeiro de 2019.
A Companhia não identificou impactos quantitativos ou qualitativos relevantes na análise da
interpretação ICPC 22/IFRIC 23.
2.13. Normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes
A Companhia não identificou assuntos ligados a normas e interpretações emitidas, mas
ainda não vigentes até a data de emissão das demonstrações financeiras que possam ter
um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia.
A Companhia pretende adotar normas e interpretações novas e alteradas, se aplicável,
quando entrarem em vigor.
2.14. Tributos sobre serviços
As receitas de serviços estão sujeitas aos impostos descritos abaixo, e são apresentados
líquidos da receita de vendas na demonstração do resultado.
x Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%;
x Programa de Integração Social (PIS) - 1,65%;
x Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%;
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas. Os créditos decorrentes da
não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos
serviços prestados na demonstração do resultado.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.15. Reconhecimento da receita
Receita de contrato com cliente - veiculação de publicidade
A receita de contrato com cliente é reconhecida quando ocorre a efetiva transferência de
controle do serviço prestado, ou seja, quando a veiculação do serviço de publicidade é
efetuada aos clientes por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e suas
controladas esperam ter direito em troca desses bens ou serviços. A Companhia e suas
controladas concluem, de modo geral, que é o principal em seus contratos de receita.
As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
relacionadas à receita de contrato com cliente são apresentadas em nota explicativa n° 3 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos.
A receita de locação de espaço em seus equipamentos para veiculação de mensagens e
dados de interesse público e particular em seus painéis eletrônicos é reconhecida com
base no período de veiculação da mensagem, suportado por documento firmado entre as
partes.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa
efetiva de juros.
2.16. Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Essas contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros.
No cálculo do valor presente das contas a pagar, a Companhia utilizou como referência as
taxas livres de risco fornecida por fontes oficiais.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras—
Continuação
2.17. Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo em
cada data de reporte. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou
pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes
do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção
de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
x
x

No mercado principal para o ativo ou passivo; e
Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível.

O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico. A
mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade
do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu
melhor uso possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo
em seu melhor uso. A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor
justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados
não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a
seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do
valor justo como um todo:
x
x
x
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Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou
passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração;
Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável;
e
Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma
recorrente, o Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da
hierarquia, reavaliando a categorização (com base na informação de nível mais
baixo e significativa para mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada
período de divulgação.
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A Companhia determina as políticas e os procedimentos para mensuração do valor justo,
como ativos financeiros não cotados, e para mensuração não recorrente. A Companhia é
responsável pelo departamento de avaliação de risco, os diretores financeiros e gerentes
de cada propriedade.
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por
exemplo ativos financeiros não cotados, e passivos significativos, tais como
contraprestação contingente.
O envolvimento de avaliadores externos é decidido anualmente pela Companhia, após
discussão com a Companhia e respectiva aprovação dele recebida. Os critérios de seleção
incluem conhecimentos de mercado, reputação, independência e verificação se as normas
profissionais são cumpridas.
A Companhia após discussão com os avaliadores externo, determina que técnicas de
avaliação e informações são utilizadas em cada caso. Para fins dessa análise, a
Admininstração confirma as principais informações utilizadas na última avaliação,
confrontando as informações constantes no cálculo da avaliação com os contratos e
demais documentos relevantes.
A Administração, em conjunto com os avaliadores externos da Companhia, também
compara cada movimentação no valor justo de cada ativo e passivo com as respectivas
fontes externas com o objetivo de determinar se a movimentação é aceitável.
Em caráter interino, a Administração apresenta os resultados da avaliação ao Conselho de
Administração do Companhia, bem como uma discussão sobre as principais premissas
utilizadas nas avaliações. As correspondentes divulgações ao valor justo de instrumentos
financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no momento da
divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas. Para fins de
divulgações do valor justo, o Companhia determinou classes de ativos e passivos com base
na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da hierarquia do valor
justo, conforme acima explicado. As correspondentes divulgações ao valor justo de
instrumentos financeiros e ativos não financeiros mensurados ao valor justo ou no
momento da divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas.
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2.18. Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram reapresentadas, em
conexão com o pedido de registro de companhia aberta na Comissão de Valores
Mobiliários - CVM, para apresentar a demonstração de valor adicionado, resultado por
ação, informações de segmentos e para o aprimoramento de certas divulgações nas notas
explicativas, relativas, principalmente, análise de sensibilidade dos ativos e passivos
financeiros na nota de instrumentos financeiros e riscos de mercado. Consequentemente, a
Companhia está reapresentando as demonstrações financeiras compreendendo esses
exercícios de acordo com o previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças nas
Estimativas Contábeis e Correção de Erros.
Adicionalmente, após a emissão das demonstrações financeiras referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, a administração identificou ajustes e reclassificações
que afetam os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e 1º de
janeiro de 2017 (balanço de abertura), bem como as demonstrações dos resultados para os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Consequentemente, a
Companhia está reapresentando as demonstrações financeiras desses exercícios.
As demonstrações do resultado abrangente e das mutações do patrimônio líquido foram
reapresentadas em decorrência dos ajustes no lucro (prejuízo) dos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Os ajustes nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos nas
demonstrações dos fluxos de caixa foram decorrentes dos ajustes descritos abaixo, e
reclassificações para melhor apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa. Os
ajustes nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos nas
demonstrações dos fluxos de caixa foram decorrentes dos ajustes e reclassificações para
melhor apresentação das demonstrações dos fluxos de caixa conforme descrito a seguir.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
i)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2019
Controladora
31/12/2019
Reapresentado

Ajustes

Ativo
Ativo circulante
Contas a receber
Tributos a recuperar
Créditos com partes relacionadas
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Demais ativos

91.208
45.064
5.598
1.245
4.500
34.801

47.091
29.537
794
1.254
12.000
3.506
-

Ativo não circulante
Créditos com partes relacionadas
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Tributos diferidos ativos
Investimento
Imobilizado
Intangível
Demais ativos

195.536
3.417
12.000
3.506
95.189
48.975
26.323
6.126

889
(1.253)
(12.000)
(3.506)
9.258
3.897
4.493
-

Total do ativo

286.744

47.980

89.215
32.576
16.683
13.873
2.605
23.478

19.720
8.547
10.271
16.683
(16.683)
(2.150)
3.052
-

Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigações com partes relacionadas
Valores devidos por aquisição de participação
Demais passivos

131.637
93.500
20.073
12.456
5.609

(23.342)
93.500
(93.500)
(20.073)
(10.270)
7.000

Total do passivo

220.852

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucro (prejuízo) do período
Participação de não controladores
Total do passivo e patrimônio líquido

Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações com partes relacionadas
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributarias
Demais Obrigações
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Consolidado
31/12/2019
Originalmente
apresentado

Reapresentado

Originalmente
apresentado

Ajustes

138.299
74.601
6.392
1.254
13.245
8.006
34.801

106.132
53.184
8.441
1.823
4.663
38.021

50.551
34.252
793
12.000
3.506
-

196.425
2.164
104.447
52.872
30.816
6.126

184.398
12.000
3.506
2.375
59.162
101.170
6.185

(613)
(12.000)
(3.506)
(2.375)
9.533
7.735
-

334.724

290.530

49.938

(a)
(c)
(h)
(h)
(i)
(a)

108.935
41.123
10.271
16.683
11.723
5.657
23.478

98.085
36.850
16.683
14.619
6.409
23.524

10.797
9.618
16.683
(16.683)
(2.355)
3.534
-

(h)
(h)
(e)
(c)
(j)

108.295
93.500
2.186
7.000
5.609

121.615
93.500
20.843
7.272

(13.844)
93.500
(93.500)
(20.843)
7.000
-

(3.622)

217.230

219.700

(3.047)

216.653

65.892
49.726
4.863
64.645
(53.342)
-

51.602
(1.740)
53.342
-

117.494
49.726
3.123
64.645
-

65.892
49.726
4.863
64.645
(53.342)
4.938

51.602
(1.740)
53.342
1.383

117.494
49.726
3.123
64.645
6.321

286.744

47.980

334.724

290.530

49.938
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(a)
(b)
(c)
(c)
(c)

(c)
(c)
(c)
(d)
(f)
(g)

(k)

(a)
(b)
(c)
(c)

(c)
(c)
(e)
(f)
(g)

156.683
87.436
9.234
13.823
8.169
38.021
183.785
68.695
108.905
6.185
340.468

(a)
(h)
(h)
(i)
(a)

(h)
(h)
(e)
(j)

(k)
(k)

108.882
46.468
16.683
12.264
9.943
23.524
107.771
93.500
7.000
7.272

340.468
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
ii)

Demonstrações dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2019
Controladora
2019
Originalmente
apresentado

Reapresentado

Ajustes

227.159
(125.479)
101.680

22.937
(6.250)
16.687

(a)
(a)

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas
Lucro operacional

(49.764)
(20.867)
3.807
1.235
36.091

(8.375)
(474)
1.236
(3.680)
5.394

(a/f/m)
(a)
(d)
(g/j/l)

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.525
(12.647)

Resultado financeiro líquido

(11.122)

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

24.969

Consolidado
2019
Originalmente
apresentado

Reapresentado

Ajustes

250.096
(131.729)
118.367

296.264
(164.792)
131.472

24.236
(6.835)
17.401

(a)
(a)

320.500
(171.627)
148.873

(58.139)
(21.341)
5.043
(2.445)
41.485

(61.139)
(24.044)
(2.097)
44.192

(8.286)
(465)
(3.681)
4.969

(a/f/m)
(a)
(d)
(g/j/l)

(69.425)
(24.509)
(5.778)
49.161

-

1.525
(12.647)

1.692
(14.240)

-

1.692
(14.240)

-

(11.122)

(12.548)

-

(12.548)

30.363

31.644

(2.017)

(5.767)

-

(9.692)

9.692

5.394

4.969

36.613

(2.017)

-

(9.080)

9.080

Lucro líquido do exercício

13.872

14.474

28.346

16.185

14.661

30.846

Participação de acionistas controladores
Participação de acionistas não controladores

13.872
-

14.474
-

28.346
-

13.872
2.313

14.474
187

28.346
2.500
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
a)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
iii) Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de
2019
Controladora
2019
Reapresentado
Fluxo de caixa gerado pelas /
(aplicados nas)
Atividades operacionais
Atividades de investimento
Atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa

30.651
(44.099)
31.536

Ajustes
(4.743)
3.680
1.063

18.088

-

Consolidado
2019
Originalmente
apresentado

Reapresentado

25.908
(40.419)
32.599

54.315
(50.371)
11.418

18.088

15.362

Ajustes
890
5.574
(6.464)
-

Originalmente
apresentado
55.205
(44.797)
4.954
15.362

(a) Ajuste de reconhecimento de receita considerando o período de veiculação dos serviços prestados pela Companhia bem como seus
correspondentes custos e impostos incidentes.
(b) Baixa contábil de impostos a recuperar prescritos.
(c)

Reclassificação para o não circulante.

(d) Reflexo do refazimento nas controladas.
(e) Constituição de impostos diferidos.
(f)

Perdas de ativo imobilizado utilizados na operação e respectiva depreciação.

(g) Baixa de direitos de uso em decorrência de encerramento contratual bem como softwares obsoletos bem como amortização de PPA.
(h) Reclassificação contábil de empréstimos para debêntures.
(i)

Ajustes de provisão de férias e encargos.

(j)

Baixa da contraprestação contingente da Publibanca S.A., vide nota explicativa n° 4.

(k)

Contrapartida dos efeitos de refazimento.

(l)

Amortização de PPA e outorga de plano de ações.

(m) Estorno da despesa de participações nos lucros registrada fora do período de competência.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018
i)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018
Controladora
31/12/2018

Ativo
Ativo circulante
Contas a receber
Tributos a recuperar
Créditos com partes relacionadas
Adiantamentos
Despesas antecipadas
Outros créditos
Demais ativos circulantes

Reapresentado

Ajustes

57.773
28.573
3.114
779
8.597

14.775
3.015
794
5.369
5.319
278

Consolidado
31/12/2018
Originalmente
apresentado

(a)
(b)
(c)
(c)

16.710

Reapresentado

72.548
31.588
3.908
5.369
779
13.916
278
16.710

88.441
48.648
7.333
1.107
8.697

13.971
7.857
794
5.320

136.464
3.817
406
92.203
24.989
14.961
88

144.184
815
2.050
5.320
35.788
100.106
105

11.073
(2.050)
(5.320)
10.471
7.971
-

8.545
(5.648)

(c)

(5.319)
8.688
4.690
6.134

(c)
(d)
(f)
(g)

Total do ativo

185.692

23.320

209.012

232.625

10.828

80.510

(8.064)

72.446

110.618

(6.568)

22.225
30.106
16.094
10.372
1.391
322

(308)
16.094
(16.094)
(8.037)
281
-

Passivo não circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras obrigações - partes relacionadas
Demais passivos

48.572
24.000
9.102
8.110
7.360

(7.484)
1.617
24.000
(24.000)
(9.102)

Total do passivo

129.082

(15.548)

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucro (prejuízo) do período

48.977
3.123
43.378
(38.868)

38.868

Patrimônio líquido

56.610

Participação de não controladores
Total do Passivo e patrimônio líquido
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(a/n)
(h)
(h)
(i)
(a)

21.917
46.200
2.335
1.672
322

37.709
39.799
16.094
11.248
5.269
499

962
16.094
(16.094)
(8.265)
735
-

41.088
1.617
24.000
8.110
7.360

62.771
11.083
24.000
10.070
17.618

(8.451)
1.619
24.000
(24.000)
(10.070)
-

113.534

173.389

(29.383)

48.977
3.123
43.378
-

48.977
3.123
43.378
(38.868)

38.868

38.868

95.478

56.610

38.868

-

-

-

2.626

1.195

185.692

10.661

209.012

232.625

10.829

(n)
(h)
(h)
(e)

-
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(j)
(j)

(c)

102.412
56.505
8.127
1.107
14.017
22.656

127.919
9.465
406
5.319
83.515
20.299
8.827
88

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Demais passivos

(a)
(b)

22.656

Ativo não circulante
Créditos com partes relacionadas
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Demais ativos

Passivo
Passivo circulante

Originalmente
apresentado

Ajustes

(c)
(f)
(g)

155.257
815
46.259
108.077
105
257.669

104.050
(a/n
)
(h)
(h)
(i)
(a)

(n)
(h)
(h)
(e)

38.671
55.893
2.983
6.004
499
54.320
1.619
35.083
17.618
158.370

(j)
(j)

48.977
3.123
43.378
95.478

(j)

3.821
257.669
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2018--Continuação
ii)

Demonstrações dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2018
Controladora
2018
Reapresentado

Ajustes

Consolidado
2018
Originalmente
apresentado

Reapresentado

Ajustes

Originalmente
apresentado

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro bruto

96.241

747

(a)

96.988

214.567

3.538

(a)

218.105

(47.216)
49.025

(69)
678

(a)

(47.285)
49.703

(115.482)
99.085

(404)
3.134

(a)

(115.886)
102.219

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

(34.512)
(14.936)
4.786
13.420

(34)
(718)
2.331
4.916

(a/f/l)
(a)
(d)
(g/k)

(34.546)
(15.654)
7.117
18.336

(52.369)
(18.446)
(5.949)

2.868
(758)
4.843

(a/f/l)
(a)
(d)
(g/k)

(49.501)
(19.204)
(1.106)

Lucro operacional

17.783

7.173

24.956

22.321

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

548
(5.392)

-

548
(5.392)

932
(9.211)

-

932
(9.211)

Resultado financeiro, líquido

(4.844)

-

(4.844)

(8.279)

-

(8.279)

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

12.939

7.173

20.112

14.042

(204)

-

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Lucro líquido do exercício
Participação de acionistas não
controladores

63

(204)
(e)

32.408

10.087

(1.228)

-

(3.735)

3.885

24.129
(1.228)

(4.040)

4.189

8.695

11.362

19.908

9.079

13.972

22.901

-

-

-

384

2.610

2.993

349

-

10.087

(e)

-
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
b)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2018--Continuação
iii) Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de
2018
Controladora
2018
Reapresentado
Fluxo de caixa gerado pelas /
(aplicados nas)
Atividades operacionais
Atividades de investimento
Atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa

12.357
(22.282)
14.083
4.158

Ajustes
8.730
(11.056)
2.326

Consolidado
2018
Originalmente
apresentado

Reapresentado

21.087
(33.338)
16.409

7.330
(26.516)
26.499

4.158

7.313

-

Ajustes

Originalmente
apresentado

10.072
(7.389)
(2.683)

17.402
(33.905)
23.816

-

(a) Ajuste de reconhecimento de receita considerando o período de veiculação dos serviços prestados pela Companhia bem como seus
correspondentes custos e impostos incidentes.
(b) Baixa contábil de impostos a recuperar prescritos.
(c)

Reclassificação para o não circulante.

(d) Reflexo do refazimento nas controladas.
(e) Constituição de impostos diferidos.
(f)

Perdas de ativo imobilizado utilizados na operação e respectiva depreciação.

(g) Baixa de direitos de uso em decorrência de encerramento contratual bem como softwares obsoletos bem como amortização de PPA.
(h) Reclassificação contábil de empréstimos para debêntures.
(i)

Ajustes de provisão de férias e encargos.

(j)

Contrapartida dos efeitos de refazimento.

(k)

Amortização de PPA.

(l)

Estorno da despesa de participações nos lucros registrada fora do período de competência.

(m) Reclassificação para o circulante.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
c)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017
i)

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017
Controladora
31/12/2017

Ativo
Ativo circulante
Contas a receber
Adiantamentos
Tributos a recuperar
Partes relacionadas
Despesas antecipadas
Outros créditos
Demais ativos
Ativo não circulante
Outros créditos - Partes relacionadas
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível

Reapresentado

Ajustes

37.234
22.450
532
1.481
219

3.602
(7.008)
(532)
794
9.616

12.552

731
-

96.174
5.721
252
88
77.526
10.430
2.157

9.984
(5.721)
(252)
5.772
(47.761)
57.946

133.408

6.227

35.200
10.370
16.000
8.464
307
59

(6.167)
968
16.000
(16.000)
(7.311)
176
-

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para contingências
Contas a pagar pela aquisição de investimentos
Outras obrigações - Partes relacionadas
Outras obrigações
Demais obrigações

50.708
40.161
7.901
2.065
469
112

(7.903)
40.161
(40.161)
(7.901)
404
(469)
63

Total do passivo

85.908

(14.070)

48.563
3.123
1.268
22.202
(27.656)
47.500

(3.123)
3.123

Total do ativo
Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamentos de clientes
Provisão para contingências
Outras obrigações

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva especial de ágio
Reserva legal
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
Total da participação de não controladores
Total do passivo e patrimônio líquido

65

27.656

Consolidado
31/12/2017
Originalmente
apresentado

(a)
(m)
(b)
(c)
(c/m)

(c)
(f)
(d)
(f)
(g)

(a)
(h)
(h)
(i)
(a)

(h)
(h)
(e)
(m)
(m)
(m)

(m)
(m)
(j)

Reapresentado

40.836
15.442
2.275
9.616
219
731
12.552

51.010
31.705
580
3.069
313
15.343

5.625
3.518
(580)
794
805

106.158
5.860
29.765
10.430
60.103

121.111

10.144

481
4.871
706
24.040
91.013

(481)
(4.871)
279
10.448
4.769

146.994

172.121

7.391

29.033
11.338
16.000
1.153
483
59

56.534
23.947
3.000
16.000
8.815
4.127
422
223

(6.428)
355
16.000
(16.000)
(7.384)
386
18
160
37

(a)
(h)
(h)
(i)
(a)
(m)
(m)
(m)

42.805
40.161
2.469
175

65.841
5.750
40.161
8.466
90
7.617
341
3.416

(8.622)
40.161
(40.161)
(8.466)
(90)

(h)
(h)
(e)
(m)

(66)

(m)

71.838

122.375

(23.428)

48.563
3.123
1.268
22.202
-

48.563
3.123
1.268
22.202
(27.656)

(3.123)
3.123
27.656

1.088
-

27.656

75.156

47.500

27.656

-

-

-

2.246

3.163

133.408

13.586

146.994

172.121

7.391

351

Originalmente
apresentado

Ajustes

(a)
(m)
(b)
(c)
(c/m)

(c)
(e)
(m)
(f)
(g)

56.635
35.223
3.863
805
313
1.088
15.343
131.255
985
34.488
95.782
187.890

50.106
24.302
19.000
1.431
4.513
440
160
260
57.219
45.911
7.617
275
3.416
107.325

(m)
(m)
(j)

48.563
3.123
1.268
22.202
75.156

(j)

5.409
187.890
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
c)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2017--Continuação
ii)

Demonstrações dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
Controladora
31/12/2017
Reapresentado

Ajustes

Consolidado
31/12/2017
Originalmente
apresentado

Reapresentado

Ajustes

Originalmente
apresentado

161.691

3.788

(a)

165.479

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços
prestados
Lucro bruto

80.136

1.725

(a)

81.861

(38.616)
41.520

(1.065)
660

(a)

(39.681)
42.180

(85.199)
76.492

(1.619)
2.169

(a)

(86.818)
78.661

Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais

(11.504)

(a)

(11.130)

(15.298)

1.337

(13.961)

Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
Ganho na venda de ativo imobilizado
Equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas)

(30.768)
(2.750)
10.895

34.966
(11.913)
264
2.750
(15.499)

(a/f/g/m)
(m)
(m)
(d)
(g/m)

4.198
(11.913)
264
(4.604)

(38.664)
(5.076)

(a)
(a/f/g/
m)
(m)
(m)
(d)
(g/m)

Lucro (prejuízo) antes do resultado
financeiro e tributos

7.393

11.602

18.995

17.454

9.103

477
(7.882)

2.519
(15.344)

(2.027)
2.027

(7.405)

(12.825)

-

Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

578
(7.983)

Resultado financeiro líquido

(7.405)

Equivalência patrimonial
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
renda e contribuição social

-

374

(101)
101

(m)
(m)

(2.356)

(12)

9.246

(m)

9.234

Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferidos

(878)

794

(b)

(1.291)

1.291

(e)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(2.181)

11.331

Participação de acionistas não controladores

66

(2.356)

352

(84)

22.060
(15.308)
264
(1.419)

-

-

4.629

9.103

(16.604)
(15.308)
264
(6.495)
26.557

(m)
(m)

492
(13.317)
(12.825)

(m)

13.732

(2.421)

794

(b)

(1.627)

-

(244)

816

(e)

9.150

1.964

10.713

12.677

4.145

(618)

3.527

572
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
c)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2017--Continuação
iii) Demonstrações dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de
2017
Controladora
2017
Reapresentado
Fluxo de caixa gerado pelas /
(aplicados nas)
Atividades operacionais
Atividades de investimento
Atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e
equivalentes de caixa

(4.228)
(20.145)
35.974

Ajustes
7.795
(2.091)
(5.704)

11.601

-

Consolidado
2017
Originalmente
apresentado

Reapresentado

3.567
(22.236)
30.270

15.314
(19.714)
17.038

11.601

12.638

Ajustes
8.615
1.680
(10.295)
-

Originalmente
apresentado
23.929
(18.034)
6.743
12.637

(a) Ajuste de reconhecimento de receita considerando o período de veiculação dos serviços prestados pela Companhia bem como seus
correspondentes custos e impostos incidentes.
(b) Baixa contábil de impostos a recuperar prescritos.
(c)

Reclassificação para o não circulante.

(d) Reflexo do refazimento nas controladas.
(e) Constituição de impostos diferidos.
(f)

Perdas de ativo imobilizado utilizados na operação e respectiva depreciação.

(g) Baixa de direitos de uso em decorrência de encerramento contratual bem como softwares obsoletos bem como amortização de PPA.
(h) Reclassificação contábil de empréstimos para debêntures.
(i)

Ajustes de provisão de férias e encargos.

(j)

Contrapartida dos efeitos de refazimento.

(k)

Amortização de PPA.

(l)

Estorno da despesa de participações nos lucros registrada fora do período de competência.

Reclassificação.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
d)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016
i)

Balanços patrimoniais em 1° de janeiro de 2017
Controladora
01/01/2017
Reapresentado

Ajustes

Ativo
Ativo circulante
Adiantamentos
Outros créditos
Demais ativos

14.518
340
14.178

Ativo não circulante
Depósitos judiciais
Outros créditos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos
Intangível
Imobilizado

82.560
180
88
4.098
65.601
2.369
10.224

Total do ativo

97.078

Passivo
Passivo circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Adiantamentos de clientes
Provisão para contingências
Outras obrigações
Demais passivos

13.889
6.373
2.612
4
1.942
2.958

(4)
(340)
336
653
(180)
184
(4.098)
(48.046)
52.793
649
(1.083)
441
(1.083)
112
(553)
-

Passivo não circulante
Obrigações tributárias
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras obrigações - Partes relacionadas
Outras obrigações
Provisão para ações judiciais
Passivo a descoberto em controladas
Demais passivos

43.508
10.708
1.367
112
3.885
27.436

Total do passivo

57.397

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva especial de ágio
Reserva legal
Reserva de lucros
Prejuízo acumulados

38.563
3.123
810
13.510
(16.325)

Patrimônio líquido

39.681

Total do passivo e patrimônio líquido

97.078

68

(14.593)
(10.708)
(1.367)
1.367

Originalmente
apresentado

Reapresentado

Ajustes

(a)
(a)

14.514
336
14.178

25.952
359
25.593

(302)
(359)
57
-

(a)
(a)
(b)
(c/d)
(d)

83.213
272
17.555
55.162
10.224

116.903
231
88
8.484
19.833
88.267

97.727

142.855

12.806
6.814
1.529
116
1.389
2.958

27.605
12.667
2.888
668
3.631
7.751

28.915
1.479
27.436

75.569
340
11.262
267
85
63.615

5.040
(231)
533
(8.484)
6.580
6.642
4.738
(237)
1.354
(1.082)
278
85
(872)
(11.350)
(340)
(11.262)

41.721

103.174

38.563
3.123
810
13.510
-

38.563
3.123
810
13.510
(16.325)

56.006

39.681

97.727

142.855

(a)
(g)
(a)
(a)

(b)
(a)
(a)

(3.885)
(15.676)
(3.123)
3.123

(h)

16.325
16.325
649

(i)

354

Consolidado
01/01/2017

(a)
(a)

337
(85)
(11.587)
(3.123)
3.123
16.325
16.325
4.738

Originalmente
apresentado

(a)
(a)

(a)
(a)
(b)
(e)
(f)

25.650
57
25.593
121.943
621
26.413
94.909
147.593

(a)
(g)
(a)
(a)
(a)

(b)
(a)
(a)

27.368
14.021
1.806
946
85
2.759
7.751
64.219
604
63.615
91.587

(a)
(a)
(i)

38.563
3.123
810
13.510
56.006

(i)

147.593
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.17. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
d)

Demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de
2016--Continuação
i)

Balanços patrimoniais em 1° de janeiro de 2017--Continuação
(a) Reclassificações.
(b) Constituição de impostos diferidos.
(c)

Reflexo do refazimento nas controladas.

(d) Reclassificação de intangível para investimento - goodwill.
(e) Baixa de direitos de uso em decorrência de encerramento contratual bem como softwares obsoletos e amortização de PPA.
(f)

Perdas de ativo imobilizado utilizados na operação e respectiva depreciação.

(g) Constituição de participação nos lucros e resultados.
(h) Reflexo do refazimento nas controladas, gerando passivo a descoberto
(i)

Contrapartida dos efeitos de refazimento.

2.18. Combinação de negócios
Combinações de negócios são contabilizadas aplicando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, que é avaliada com
base no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não
controladores na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve
mensurar a participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na
sua participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente
atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que inclui a
segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em contratos
hospedeiros na adquirida.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida
ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser
reconhecidas de acordo com o CPC 48 na demonstração do resultado.
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2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras-Continuação
2.18. Combinação de negócios--Continuação
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os
passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos
líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do
resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da
adquirida ser atribuídos a estas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa
unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em
relação à unidade geradora de caixa mantida.

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em conformidade com
as práticas contábeis adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos, estimativas e premissas
que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de receitas e despesas. As
estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos negócios e definidas com base nas
informações disponíveis.
Mudanças nos fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam revistas e
os resultados reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das estimativas são
reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas são revisadas continuamente.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Os principais julgamentos são apresentados a seguir:
x Testes de recuperabilidade de ativos (teste de impairment): para determinar os valores
recuperáveis dos ativos não circulantes avaliados nos testes de recuperabilidade, é necessário
estimar os valores justos de reposição, líquidos dos custos de venda, ou dos valores em uso.
Para a avaliação do valor recuperável em uso é necessário adotar premissas relativas aos
fluxos de caixa operacionais e outras premissas macroeconômicas tais como taxas de
desconto, inflação, câmbio e outras. Durante o exercício, a Administração concluiu que não
existiram indicativos de impairment.
x Imobilizado e intangível: a Administração revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado
anualmente, ao encerramento de cada exercício. Durante o exercício, a Administração concluiu
que as vidas úteis dos bens do imobilizado e intangível eram adequadas, não sendo requeridos
ajustes;
x Provisões para contingências: A Companhia reconhece provisão para causas cíveis,
tributáriase trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações
nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
x Provisão de perda estimada para créditos de liquidação duvidosa: constituída em montante
considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização
das suas contas a receber, levando em consideração as estatísticas de perdas históricas, e
quando necessário, uma avaliação individual das principais das contas a receber inadimplentes
com riscos eminentes de realização;
x Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): O imposto de renda e a
contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações da
legislação em vigor e o CPC 32 / IAS 12. Este processo normalmente envolve estimativas
complexas para determinar o lucro tributável e as diferenças temporárias. Em particular, o
crédito fiscal diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias é reconhecido na proporção da probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja
disponível e possa ser utilizado. A mensuração da recuperabilidade do imposto de renda
diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias
leva em consideração o histórico de lucro tributável, bem como a estimativa de lucro tributável
futuro (Nota explicativa 23).
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios
Reestruturações societárias ocorridas em 2019
A Companhia e suas controladas passaram por reestruturações societárias, conforme segue:
Incorporação da DMS Publicidade Mídia Interativa S.A. (DMS)
Em 31 de maio de 2019, a Companhia incorporou sua controlada DMS no intuito de simplificar a
estrutura societária, bem como sinergia nos processos e negócios.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 01/06/2019 sendo o acervo líquido incorporado:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Imobilizado
Intangível
Outros créditos
Total do ativo não circulante

Total do ativo

357
12.923
1.648
220
15.148

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras obrigações
Total do passivo circulante

14.233
398
549
8.544
23.724

12.058
24.161
483
36.702

Não circulante
Obrigações tributárias
Valores devidos por aquisição de participação
Obrigações com partes relacionadas
Total do passivo não circulante

115
6.373
18.629
25.117

Total do passivo

48.841

Patrimônio líquido
Capital social
Lucros ou prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

4.399
(1.390)
3.009

Total do passivo e do patrimônio líquido

51.850

51.850

O acervo líquido da DMS foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação do patrimônio
líquido da Sociedade na data-base de 30 de abril de 2019. A incorporação da DMS não acarretou
aumento de capital ou alterações nas participações acionárias da Companhia.
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Reestruturações societárias ocorridas em 2019--Continuação
Incorporação da Publibanca Publicidade Ltda. (PBLT) e Multiplique Publicidade e Promoção Ltda.
(MULTI)
A Publibanca Brasil S.A. (PBSA) é controlada da Companhia. A PBSA era controladora das
empresas Publibanca Publicidade Ltda. (PBLT) e Multiplique Publicidade e Promoção Ltda.
(MULTI).
Em 30 de novembro de 2019, a PBSA incorporou suas controladas PBLT e MULTI no intuito de
simplificar a estrutura societária, bem como sinergia nos processos e negócios.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 1º de dezembro de 2019 sendo o acervo líquido
incorporado pela PBSA:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Contas a receber
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas

PBLT

Multi

Total

Passivo

Multi

Total

1.868
626

185
36

2.053
662

195
2.279

23
267

218
2.546

4.968

511

5.479

419
1.940
2.359

2
29
82
113

421
29
2.022
2.472

1.600
1.204
4.529

142
-

1.742
1.204
4.529

Circulante
104
4.747

51
204

155
4.951

18
99
2
4.970

22
4
281

18
121
6
5.251

Fornecedores
Obrigações tributárias
Empréstimos e
financiamentos
Partes relacionadas
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações tributárias NC
Partes relacionadas

Não circulante
Partes relacionadas
Depósitos judiciais

4.714
1

277
-

4.991
1

Imobilizado

4.066

79

4.145

Intangível

909
9.690

24
380

933
10.070

14.660

661

15.321

Total do ativo

PBLT

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucros ou prejuízos
acumulados
Lucros ou prejuízos do
exercício
Total do passivo e do
patrimônio líquido

-

(105)

(105)

7.333

37

5.657

14.660

661

15.321

O acervo líquido da PBLT e MULTI foram avaliados por perito que emitiram laudo de avaliação
do patrimônio líquido da Sociedade na data-base de 31 de outubro de 2019. As incorporações da
PBLT e MULTI não acarretaram aumento de capital da PBSA.
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Reestruturações societárias ocorridas em 2018
A Companhia e suas controladas passaram por reestruturações societárias, conforme segue:
Incorporação da ELT DOOH Mídia Eletrônica Ltda. (ELT)
Em 30 de setembro de 2018, foi efetivada a incorporação da ELT DOOH Mídia Eletrônica Ltda.,
com o objetivo de promover sinergia operacional e estratégica das operações do grupo
Eletromidia.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 1º de outubro 2018 do acervo líquido incorporado
da ELT DOOH Mídia Eletrônica Ltda.:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos

340
8.393
1.025
18

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrigações com partes relacionadas
Outras obrigações

9.776
Não circulante
Depósitos judiciais
Partes relacionadas
Imobilizado
Intangível

43
6.173
9.103
10.659
25.978

15.217
Não circulante
Partes relacionadas

Patrimônio Líquido
Capital social
Lucro (Prejuízo) do exercício

Total do Ativo

35.754

6.187
644
8.386

Total do passivo e do patrimônio líquido

12
12

23.100
(2.575)
20.525
35.754

O acervo líquido da ELT DOOH Mídia Eletrônica Ltda. foi avaliado por peritos que emitiram laudo
de avaliação do patrimônio líquido da Companhia na data-base de 31 de agosto de 2018. A
incorporação da ELT DOOH Mídia Eletrônica Ltda. não acarretou em aumento de capital ou
alterações nas participações acionárias da Companhia.
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Reestruturações societárias ocorridas em 2018--Continuação
Incorporação da DMS BA Publicidade Mídia Interativa Ltda. (“DMS BA”)
Em 30 de outubro de 2018, foi realizada a cisão parcial da DMS BA Publicidade Mídia Interativa
Ltda pela controladora DMS Publicidade Mídia Interativa S.A, para incorporação da parcela
cindida pela controladora indireta Eletromidia S.A.
Em 31 de outubro de 2018, foi efetivada a incorporação da DMS BA Publicidade Mídia Interativa
Ltda., onde o acervo líquido foi consolidado pela controladora Eletromidia S.A.
O quadro abaixo demonstra o valor contábil em 1° de novembro 2018 do acervo líquido
incorporado da DMS BA Publicidade Mídia Interativa Ltda.:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Impostos a recuperar
Outros créditos
Não circulante
Partes relacionadas
Imobilizado líquido

Total do ativo

393
1.571
315
199
2.478
2.015
1.060
3.075

5.553

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Partes relacionadas
Patrimônio líquido
Capital social
Lucros ou prejuízos acumulados
Lucros ou prejuízos do exercício

Total do passivo e do patrimônio líquido

1.343
316
1.364
3.023
1
1.504
1.025
2.530

5.553

O acervo líquido da DMS BA Publicidade Mídia Interativa Ltda. foi avaliado por peritos que
emitiram laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade na data-base de 31 de agosto de
2018. A incorporação da DMS BA Publicidade Mídia Interativa Ltda. não acarretou aumento de
capital ou alterações nas participações acionárias da Companhia.
Combinação de negócios ocorridas em 2018
Aquisição da Publibanca Brasil S.A. (“PBSA”)
Em 19 de julho de 2018, a Companhia adquiriu 70% das ações com direito a voto da Publibanca
Brasil S.A., uma companhia de capital fechado com sede no Brasil, especializada em mídia
urbana principalmente em bancas de jornal através de publicidade estática (cartazes e painéis), e
também em empenas (laterais de prédio) e outdoors.
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Combinação de negócios ocorridas em 2018--Continuação
Aquisição da Publibanca Brasil S.A. (“PBSA”)--Continuação
A Companhia adquiriu a PBSA para diversificar significativamente a gama de serviços de
publicidade no segmento de publicidade estática que pode ser oferecida aos clientes.
O Companhia optou por mensurar a participação de não controladores na adquirida ao valor
justo.
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da Publibanca Brasil S.A. na data da aquisição é
apresentado a seguir:
Valor justo reconhecido
na aquisição

Ativos
Ativo circulante
Ativo não circulante
Contratos

7.562
5.943
2.248

Passivos
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo
Ágio na aquisição da Publibanca 70%

3.421
997
11.335
2.805

Total da contraprestação

14.140

O valor justo dos ativos é de R$13.505, os quais se espera que sejam realizados integralmente.
O valor justo dos passivos de R$4.418 compreende basicamente os efeitos de contas a pagar e
partes relacionadas.
O ágio pago de R$2.805 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das
sinergias decorrentes da aquisição que não podem ser reconhecidas separadamente. Não há
expectativa de que o ágio reconhecido seja dedutível para fins fiscais.
O valor justo da participação de não controladores na Publibanca Brasil S.A. foi estimado
aplicando o método de projeção dos fluxos de caixa descontados. A mensuração leva em
consideração inputs significativos que não são observáveis no mercado, uma vez que a
Publibanca Brasil S.A. é uma companhia de capital fechado.
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Combinação de negócios ocorridas em 2018--Continuação
Aquisição da Publibanca Brasil S.A. (“PBSA”)--Continuação
A estimativa de valor justo se baseia no seguinte:
x Taxa de desconto estimada em WACC 18,3%.
x Taxa de crescimento: não considerada
Contraprestação contingente
Contraprestação de compra
Aporte de capital
Aporte de capital futuro
Contraprestação contingente assumida (a)
Total da contraprestação

5.000
2.140
7.000
14.140

(a) O pagamento adicional para o antigo proprietário será feito se a companhia adquirida gerar no mínimo R$15.000 de Lucros Antes
de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA) no ano de 2019. A administração apurou os valores a pagar de
contraprestação contingente e realizou a baixa do montante de R$7.000, uma vez que os gatilhos de earn out não foram
atingidos.

A Companhia aportou R$5.000 como contraprestação (pagamento) pela participação acionária
de 70% na Publibanca Brasil S.A. O valor de aporte futuro foi calculado com base no valor de
variação no capital de giro e endividamento. O valor justo da contraprestação total foi de
R$14.140, conforme demonstrado acima.
Combinação de negócios ocorridas em 2017
Aquisição de participação parcial na TV Minuto S.A.
Em 31 de março de 2017 a companhia adquiriu 30% das ações e detém o direto da aquisição
dos 70% restantes da companhia TV Minuto S.A, está é uma companhia de capital fechado,
tendo como finalidade a exploração de publicidade em mídia eletrônica nos trens das linhas 1, 2
e 3 da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).
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4. Reestruturação societária e combinação de negócios--Continuação
Combinação de negócios ocorridas em 2017--Continuação
Aquisição de participação parcial na TV Minuto S.A.--Continuação
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis da TV Minuto S.A. na data da aquisição é
apresentado a seguir:
Valor justo
reconhecido
na aquisição

Ativos
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivos
Passivo circulante
Passivo não circulante
Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo
Ágio na aquisição da TV Minuto S.A. 30%
Total da contraprestação

7.383
908
5.263
5.741
(2.713)
6.879
4.166

O valor justo dos ativos é de R$8.291, os quais se espera que sejam realizados integralmente.
O valor justo dos passivos de R$11.004 compreende basicamente os efeitos de contas a pagar e
partes relacionadas.
O ágio pago de R$6.879 compreende o valor dos benefícios econômicos futuros oriundos das
sinergias decorrentes da aquisição que não pôde ser reconhecida separadamente.
Na mesma data, a Eletromidia S.A. subscreveu aumento de capital social da TV Minuto S.A. no
valor total de R$2.000, tendo integralizado tal quantia mediante a emissão de uma nota
promissória pro soluto, cuja credora é a TV Minuto S.A. A nota promissória foi integralmente
liquidada pela Eletromidia S.A. em 29 de março de 2018.
Em 20 de dezembro de 2018, o Grupo exerceu seu direto de aquisição e adquiriu 70% das ações
ordinárias da TV Minuto S.A, elevando sua participação acionária para 100% sendo uma
aquisição complementar e não uma nova remensuração.
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5. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2019
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

01/01/2017

11.722
23.076

2.725
13.985

2.128
10.424

533
418

34.798

16.710

12.552

951

31/12/2019
Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

01/01/2017

13.098
24.920

5.951
16.705

4.330
11.013

1.395
1.310

38.018

22.656

15.343

2.705

As aplicações financeiras de curto prazo são compostas principalmente por Certificados de
Depósitos Bancários (“CDBs”) e Operações Compromissadas mantidas junto a instituições
financeiras de primeira linha, baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos
Interbancários (“CDI”) com liquidez imediata, com vencimentos originais de até três meses, e
com risco insignificante de mudança de valor.
As receitas geradas por estas aplicações financeiras são registradas como receitas financeiras.

6. Contas a receber
31/12/2019
Contas a receber faturadas
Contas a receber a faturar
Perdas estimadas para créditos de liquidação
duvidosa

26.440
18.831
(207)
45.064

31/12/2019
Contas a receber faturadas
Contas a receber a faturar
Perdas estimadas para créditos de liquidação
duvidosa

31.551
21.881
(248)
53.184
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Controladora
31/12/2018
31/12/2017
23.865
6.173

22.317
1.254

(1.465)

(1.121)

28.573

22.450

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
38.726
11.837

31.406
3.732

(1.915)

(3.433)

48.648

31.705

01/01/2017
12.290
198
(712)
11.776

01/01/2017
21.991
(691)
(880)
20.420
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6. Contas a receber--Continuação
A seguir é apresentada a idade de vencimento das contas a receber:
Saldo vencido e com perda por
redução ao valor recuperável
A vencer 1 - 30 dias 31 -90 dias > 91 dias

Controladora

01/012017

12.488

10.581

803

27

1.077

31/12/2017

23.571

17.864

2.446

932

2.329

31/12/2018

30.038

19.755

4.306

2.439

3.538

31/12/2019

45.271

39.641

2.246

342

3.042

Saldo vencido e com perda por
redução ao valor recuperável
A vencer 1 - 30 dias 31 -90 dias > 91 dias

Consolidado

01/012017

21.300

17.804

1.326

90

2.080

31/12/2017

35.138

22.289

7.111

1.251

4.487

31/12/2018

50.563

34.797

6.292

2.992

6.482

31/12/2019

53.432

46.873

2.848

375

3.336

A Administração entende que o valor acima de 90 dias são recuperáveis, pois a inadimplência é
baixa quando analisado o total das contas a receber e historicamente não há incidências de não
pagamento de seus clientes.
A movimentação das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a
seguir:
Controladora
Saldo em 01 de janeiro de 2017
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2019

80

(712)
(409)
(1.121)
(344)
(1.465)
1.258
(207)
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6. Contas a receber--Continuação
Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2017
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2019

(880)
(2.553)
(3.433)
1.518
(1.915)
1.667
(248)

7. Tributos a recuperar
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017)
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Imposto de renda (i)
Contribuição social (i)
COFINS
PIS
Outros impostos

3.503
754
546
155
640

1.880
409
196
41
588

909
246
244
53
30

1.262
189
(7)
(1)
8

5.598

3.114

1.482

1.451

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Imposto de renda (i)
Contribuição social (i)
COFINS
PIS
Outros impostos

3.689
3.276
633
174
669

2.997
3.072
428
126
710

1.588
361
591
162
367

1.944
255
186
74
9

8.441

7.333

3.069

2.468

(i) Os valores de imposto de renda e contribuição social estão substancialmente relacionados com: (a) antecipações realizadas ao
longo do período cuja utilização dar-se-á no encerramento do exercício corrente e eventual saldo no próximo exercício; e (b)
outros créditos de imposto de renda e contribuição social de anos anteriores, cujo atual prazo estimado para utilização é posterior
a 12 meses.
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8. Adiantamentos
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Adiantamentos a empregados
Adiantamentos a fornecedores (a)

Circulante
Não circulante

13.245

61
718

38
494

67
273

13.245

779

532

340

1.245
12.000

779
-

532
-

340

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Adiantamentos a empregados
Adiantamentos a fornecedores (a)

Circulante
Não circulante
(a)

13.823

63
1.044

48
532

86
273

13.823

1.107

580

359

1.823
12.000

1.107
-

580
-

359

Refere-se a antecipação de pagamento junto a parceiro para desenvolvimento de projeto de mídia “out of home” no Rio de
Janeiro.

9. Despesas antecipadas
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Prêmios de seguros
Outras despesas antecipadas (a)

Circulante
Não circulante

82

882
7.124

188
13.728

218
1

8.006

13.916

219

4.500
3.506

8.597
5.319

219
-
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9. Despesas antecipadas--Continuação
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Prêmios de seguros
Outras despesas antecipadas (a)

Circulante
Não circulante

945
7.224

288
13.729

290
23

8.169

14.017

313

4.663
3.506

8.697
5.320

313
-

93
(93)
-

(a) Valor referente a despesas pagas antecipadamente para atendimentos à requerimentos licitatórios do contrato junto à
Concessionária VLT Carioca S.A.

10. Depósitos judiciais
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Depósitos judiciais trabalhistas
Depósitos judiciais cíveis
Depósitos judiciais tributários

254
616
323

97
43
266

10
242

10
170

1.193

406

252

180

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Depósitos judiciais trabalhistas
Depósitos judiciais cíveis
Depósitos judiciais tributários

83

255
616
323

235
305
275

188
51
242

19
42
170

1.194

815

481

231
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11. Investimentos

DMS Publicidade
Mídia Interativa S.A.
Publibanca Brasil S.A.
TV Minuto S.A.
ELT Dooh
Ágio e mais valia (a)

2019

Participação %
2018
2017

70%
100%
-

100%
70%
100%
-

100%
30%
99,99%

2016

Investimento
2019
2018
2017
2016
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

100%
99,99%

11.522
11.439
72.228

3.091
6.192
11.040
63.255

7.811
692
9.910
58.843

13.131
52.470

95.189

83.515

77.526

65.601

(a) Movimentação apresentada em nota explicativa n° 13 - Intangível.

Teste de impairment de ativos não financeiros
A Companhia realizou testes de impairment em relação aos ativos que tiveram indicativos de que
poderiam estar desvalorizados e para o goodwill. Para os testes de impairment da Companhia, o
valor recuperável de cada unidade geradora de caixa (“UGC”) foi avaliado usando o modelo de
Valor em Uso, através de técnicas de fluxo de caixa descontado, sendo classificado no "nível 3"
na hierarquia de valor justo.
As UGC´s definidas pela Administração para fins de cálculo de impairment foram as Sociedades
constantes no processo de consolidação do Grupo econômico, uma vez que tratam-se da menor
visão da Administração em termos de geração de caixa por unidade de negócio. Desta forma, as
UGC´s estão descritas a seguir:
x Naparama Locação de Equipamentos Eletroeletrônicos Ltda. e DMS Publicidade Mídia
Interativa S.A.; (avaliadas em conjunto);
x TV Minuto S.A.;
x Publibanca S.A.
Os fluxos de caixa foram descontados utilizando uma taxa de desconto após os impostos, que
representa uma estimativa da taxa que um participante de mercado aplicaria levando em
consideração o valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. A Companhia utilizou
seu custo médio ponderado de capital ("WACC") como ponto de partida para determinar as taxas
de desconto.
As estimativas utilizadas no cálculo podem ser assim resumidas:
x WACC: 13,3%
x Taxa de Crescimento: 4%
84
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11. Investimentos--Continuação
Teste de impairment de ativos não financeiros--Continuação
Diante das análises realizadas pela Administração, não foi necessário constituir provisão de
impairment para os seus ativos não financeiros para 31 de dezembro de 2019 e de 2018.
A seguir são apresentadas as principais informações das investidas:
31 de dezembro de 2019
(reapresentado)
Publibanca Brasil
TV Minuto S.A.
S.A. Consolidada
Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

10.430
7.530

12.531
13.126

Total do ativo

17.960

25.657

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

4.750
1.772
11.438

5.374
3.824
16.459

Total do passivo e patrimônio líquido

17.960

25.657

18.228
(16.366)
(422)
(1.125)

25.580
(14.843)
(26)
(3.006)

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

85
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11. Investimentos--Continuação
Teste de impairment de ativos não financeiros--Continuação
31 de dezembro de 2018
(reapresentado)
DMS Publicidade
Mídia Interativa
Publibanca Brasil
S.A. Consolidada
S.A. Consolidada
TV Minuto S.A.
Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

15.134
35.624

9.244
9.990

6.291
10.040

Total do ativo

50.758

19.234

16.331

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

24.739
22.928
3.091

5.530
2.664
11.040

5.486
2.091
8.754

Total do passivo e patrimônio líquido

50.758

19.234

16.331

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social

59.575
(57.859)
(3.202)
(233)

23.930
(15.312)
(80)
(717)

8.970
(14.200)
30
973

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

(1.719)

7.821

(4.227)

31 de dezembro de 2017
(reapresentado)
DMS Publicidade
ELT DOOH Mídia
Mídia Interativa
TV Minuto S.A.
Eletrônica Ltda.
S.A. Consolidada

86

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

10.959
35.051

11.294
3.594

3.871
15.674

Total do ativo

46.010

14.888

19.545

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

13.956
24.243
7.811

7.749
3.930
3.209

9.477
158
9.910

Total do passivo e patrimônio líquido

46.010

14.888

19.545

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social

35.097
(34.904)
(3.017)
(590)

18.017
(13.363)
716
552

28.441
(25.975)
(3.119)
(460)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício

(3.414)

5.922

(1.113)
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11. Investimentos--Continuação
Teste de impairment de ativos não financeiros--Continuação
01 de janeiro de 2017
(reapresentado)
DMS Publicidade
ELT DOOH Mídia
Mídia Interativa
Eletrônica Ltda.
S.A. Consolidada
Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante

6.502
34.111

4.932
14.730

Total do ativo

40.613

19.662

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido

6.972
20.511
13.130

12.042
11.505
(3.885)

Total do passivo e patrimônio líquido

40.613

19.662

30.045
(20.993)
(3.162)
(558)

23.359
(36.726)
(2.319)
4.357

5.332

(11.329)

Demonstração do resultado do exercício
Receita operacional líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (prejuízo) líquido do exercício

A movimentação dos investimentos é apresentada a seguir:
DMS Publicidade
Mídia Interativa S.A.
Em 01 de janeiro de 2017

13.131

Adições
Outros movimentos
Equivalência patrimonial
Amortização

(1.907)
(3.413)
-

Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Equivalência patrimonial
Outros movimentos
Amortizações
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Equivalência patrimonial
Amortização
Em 31 de dezembro de 2019

TV Minuto
S.A.

Publibanca
S.A

Ágios e mais
valia

Total

(3.885)

-

52.470

61.716

(813)
1.775
-

14.907
(1.112)
-

-

6.878
(505)

20.972
(1.907)
(2.750)
(505)

7.811
(2.529)
(2.745)
554
-

962
3.009
6.170
899
-

9.910
(14.229)
4.319
-

9.087
(2.958)
-

58.843
5.319
(907)

77.526
17.415
(16.758)
4.786
1.453
(907)

3.091

11.040

-

6.129

63.255

83.515

(1.190)
(1.901)
-

315
-

-

5.393
-

10.294
(1.237)

10.294
(1.190)
3.807
(1.237)

11.522

77.228

95.189

-

-

ELT DOOH Mídia
Eletrônica Ltda.

11.439

(*) Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o saldo de investimentos da ELT DOOH estava demonstrado na rubrica de passivo a descoberto em
controladas no passivo não circulante.
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373

374

88

16.650
2.791
293
-

Imobilizado, líquido de depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2017
Em 01 de janeiro de 2017

7.418
5.525
2.147
2.273

(6.617)
(670)
(7.287)
(722)
(113)
(8.122)
(1.381)
(4.138)
(13.641)

(2)
(2)
(97)
(74)
(173)
(1.261)
(1.486)
(2.920)

8.890
808
(264)
9.434
1.598
3.156
(541)
13.647
120
7.293
(1)
21.059

295
295
1.147
1.522
-

Instalações

2.964
11.154
5.383
69
19.570

Controladora

Máquinas e
equipamentos

Custo
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Incorporação ELT Dooh
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação DMS
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019
Depreciação acumulada
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Incorporação ELT Dooh
Transferências
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporação DMS
Em 31 de dezembro de 2019

12. Imobilizado

791
588
421
276

(123)
(43)
(166)
(64)
(1)
(231)
(101)
(44)
(376)

819
224
110
14
1.167

399
188
587
214
18
-

Móveis e
utensílios

15.846
6.680
3.180
3.567

(317)
(396)
(713)
(348)
(1.061)
(1.268)
(30)
(2.359)

7.741
13.416
1.866
(4.923)
105
18.205

3.884
9
3.893
3.848
-

Painéis
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2.324
309
247
276

(1.158)
(109)
(1.267)
(129)
(153)
(1.549)
(351)
(72)
(1.972)

1.858
2.322
290
(189)
15
4.296

1.434
80
1.514
293
51
-

Equipamentos
de informática

5.710
4.406
4.108
3.807

(4.194)
(1.364)
(5.558)
(1.645)
(7)
(7.210)
(2.618)
(846)
(10.674)

8.001
1.665
9.666
1.175
734
41
11.616
1.235
3.681
(148)
16.384

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

236
34
25

(1)
(6)
(7)
7
(5)
(92)
(97)

26
15
41
(41)
292
95
(54)
333

Outros

48.975
20.299
10.430
10.224

(12.410)
(2.590)
(15.000)
(3.005)
(341)
(18.346)
(6.985)
(6.708)
(32.039)

22.634
3.060
(264)
25.430
8.275
5.481
(541)
38.645
28.763
18.718
(5.112)
81.014

Total

375

89

Custo
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Baixas
Outros
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Outros
Transferências
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Outros
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019
Depreciação acumulada
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Outros
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Baixas
Outros
Transferências
Outros
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências
Outros
Outros
Em 31 de dezembro de 2019
Imobilizado, líquido de depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2017
Em 01 de janeiro de 2017

Consolidado

12. Imobilizado--Continuação

16.183
1.071
(263)
16.991
2.568
(541)
2.894
21.912
139
(2)
22.049
(8.920)
(1.432)
(7)
(10.359)
(1.811)
(100)
(12.270)
(1.512)
(319)
(14.101)
7.948
9.642
6.632
7.263

3.753
822
1.173
5.748
2.695
1.142
9.585
12.570
1.222
69
23.446
(523)
(390)
(1.037)
(1.950)
(549)
(56)
(2.555)
(1.592)
(194)
(4.341)
19.105
7.030
3.798
3.230

Instalações

Máquinas e
equipamentos

1.038
944
503
305

(144)
(51)
(195)
(103)
(3)
(301)
(140)
(5)
(446)

449
244
5
698
505
42
1.245
225
14
1.484

Móveis e
utensílios

19.483
6.993
3.180
3.567

(317)
(396)
(713)
(348)
(1)
(1.062)
(1.430)
(30)
(2.522)

3.884
9
3.893
3.848
314
8.055
16.901
(4.923)
1.866
106
22.005

Painéis

2.684
300
668
296

(1.207)
(299)
(8.574)
(10.080)
(601)
(156)
(10.837)
(541)
251
(5)
(11.132)

1.503
80
9.165
10.748
300
89
11.137
2.635
(189)
218
15
13.816

Equipamentos
de informática
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8.560
10.738
9.177
5.127

(4.246)
(1.694)
(5.940)
(2.631)
65
(7)
714
(7.799)
(3.261)
(251)
(156)
242
(11.225)

9.373
5.654
90
15.117
2.932
404
84
18.537
1.349
47
(148)
19.785

Benfeitorias em
imóveis de
terceiros

344
141
82
45

(73)
(24)
(97)
(5)
7
(95)
(5)
(100)

118
19
42
179
141
(84)
236
403
(141)
(54)
444

Outros

59.162
35.788
24.040
19.833

(15.430)
(4.286)
(9.618)
(29.334)
(6.048)
(251)
714
(34.919)
(8.481)
(709)
242
(43.867)

35.263
7.899
(263)
10.475
53.374
12.848
(541)
5.026
70.707
34.222
(5.253)
3.353
103.029

Total

376

90

Controladora

Amortização acumulada
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Incorporações ELT Dooh
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporações
Em 31 de dezembro de 2019
Intangível, líquido de amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2017
Em 01 de janeiro de 2017

Custo
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Incorporações ELT Dooh
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Incorporações DMS
Em 31 de dezembro de 2019

13. Intangível

(325)
264
(61)
201
(328)
(188)
3.146
212
-

857
314
209
184

273
273
2.674
387
3.334

Direitos de
uso (b)

(67)
(59)
(126)
(82)
(208)
(168)
(88)
(464)

251
84
335
187
522
625
174
1.321

Software e
licenças

20.351
8.301
1.948
2.185

(200)
(237)
(437)
(1.368)
(4.274)
(6.079)
(5.044)
(5.145)
(16.268)

2.385
2.385
786
11.209
14.380
22.239
36.619

Contratos
Metro (c)
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13
-

-

13
13

Marcas e
patentes

1.956
-

(144)
(144)

2.100
2.100

Outorga
Metro BA

26.323
8.827
2.157
2.369

(267)
(296)
(563)
(1.775)
(4.010)
(6.348)
(5.155)
(5.561)
(17.064)

2.636
84
2.720
1.246
11.209
15.175
5.399
22.813
43.387

Total
Intangível
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13. Intangível--Continuação
Consolidado
Custo
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Combinação de negócios
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Outros
Em 31 de dezembro de 2019
Amortização acumulada
Em 01 de janeiro de 2017
Adições
Em 31 de dezembro de 2017
Adições
Combinação de negócios
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Combinação de negócios
Em 31 de dezembro de 2019
Intangível, líquido de amortização
acumulada
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2018
Em 31 de dezembro de 2017
Em 01 de janeiro de 2017

Goodwill (a)
51.838
6.878
58.716
5.323
64.039
64.039
-

Software e
Licenças

Direitos de
Uso (b)

Contratos
Metro (c)

Total
Intangível

357
357
307
8
672
710
75
1.457

660
660
310
7.100
8.070
1.979
10.049

39.391
39.391
3.990
1.436
44.817
4.170
48.987

(149)
(103)
(252)
(405)
(5.161)
(5.818)
(99)
(77)
(5.994)

(3.718)
(3.950)
(7.668)
(4.132)
419
(11.381)
(6.079)
234
(17.226)

92.246
6.878
99.124
9.930
8.544
117.598
6.859
75
124.532
(3.979)
(4.132)
(8.111)
(4.639)
(4.742)
(17.492)
(6.362)
492
(23.362)

4.055
2.252
408
511

29.691
33.436
31.723
35.673

101.170
100.106
91.013
88.267

(112)
(79)
(191)
(102)
(293)
(184)
335
(142)

64.039
64.039
58.716
51.838

1.315
379
166
245

(a) O saldo de ágio por aquisição representa a mais-valia dos investimentos adquiridos. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia
efetuou cálculo para determinar o valor de recuperação do ágio com vida útil indefinida que fora alocado as quatro unidades
geradoras de caixa. O valor recuperável foi determinado por meio de cálculo baseado no valor em uso a partir de projeções de
caixa provenientes de orçamentos financeiros aprovados pela Alta Administração para os próximos cinco anos. Como resultado
dessa análise, não foi identificada necessidade de registrar perda para redução ao valor recuperável;
(b) A conta de Cessão de Direito de Uso apresenta os valores pagos referentes às operações da Linha Quatro do Metrô de São
Paulo, Metrô Rio de Janeiro e Bancas de Jornal, sendo esses amortizados dentro do período de vigência dos contratos;
(c) Contratos Metrô RJ e Metrô Linha 4, concessão para exploração de publicidade nas estações e trens por 10 anos, com
exclusividade. Também há valores referente ao valor justo dos contratos mantidos com as bancas.
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14. Direito de uso e passivo de arrendamento
A Companhia arrenda imóveis, equipamentos e veículos. Os prazos de arrendamento variam,
sendo que os contratos mais relevantes têm prazo de até quatro (4) anos. Adicionalmente, para
esses contratos há a opção de renovação do arrendamento após este período. Os pagamentos
de arrendamentos são reajustados anualmente, para refletir os valores de mercado, no entanto
em regra geral esses índices não são expostos explicitamente nos contratos firmados.
Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil
estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia também possui alguns arrendamentos de máquinas
com prazos iguais ou menores que 12 meses. Para esses casos, a Companhia e suas
controladas aplicam as isenções de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e
arrendamento de ativos de baixo valor.
As informações sobre arrendamentos para os quais a Companhia é o arrendatário são
apresentadas abaixo.
Controladora

Imóveis

Veículos

Total

Custo:
Em 01 de janeiro de 2019 - data da adoção
Adições

6.189

93

28

6.310

Em 31 de dezembro de 2019

6.189

93

28

6.310

Depreciação:
Em 01 de janeiro de 2019
Despesa de amortização do exercício

(1.422)

(27)

(16)

(1.465)

Em 31 de dezembro de 2019

(1.422)

(27)

(16)

(1.465)

4.767

66

12

4.845

Valor residual líquido em 31 de dezembro de 2019
Consolidado

Imóveis

Equipamentos

Veículos

Total

Custo:
Em 01 de janeiro de 2019 - data da adoção
Adições

6.253

93

28

6.374

Em 31 de dezembro de 2019

6.253

93

28

6.374

Depreciação:
Em 01 de janeiro de 2019
Despesa de amortização do exercício

(1.443)

(27)

(16)

(1.510)

Em 31 de dezembro de 2019

(1.443)

(27)

(16)

(1.510)

4.810

66

12

4.888

Valor residual líquido em 31 de dezembro de 2019

92

Equipamentos
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14. Direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação
Passivo de arrendamento
Controladora
Consolidado
2019
2019
(reapresentado) (reapresentado)
Arrendamento

Circulante
Não circulante

5.194

5.240

5.194

5.240

1.606
3.588

1.652
3.588

Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento para
os contratos vigentes e que anteriormente estavam classificados como arrendamento operacional
segundo os princípios do CPC 06 / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, com exceção
dos contratos enquadrados no expediente prático permitido pela norma e adotado pela
Companhia.
Os passivos de arrendamento reconhecidos na data da adoção da nova norma contábil, em 1º de
janeiro de 2019 correspondem aos saldos a pagar remanescentes dos contratos de
arrendamento, mensurados à valor presente pelas taxas de desconto na data da sua adoção.
Controladora
2019
(reapresentado)
Valor nominal a pagar
Despesa financeira não realizada
Valor presente a pagar

5.957
(763)
5.194

Circulante
Não circulante

1.606
3.588
Consolidado
2019
(reapresentado)

93

Valor nominal a pagar
Despesa financeira não realizada
Valor presente a pagar

6.005
(765)
5.240

Circulante
Não circulante

1.652
3.588
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14. Direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação
Passivo de arrendamento--Continuação
A seguir é demonstrada a idade de vencimento do passivo de arrendamento contemplando o
ajuste a valor presente em 31 de dezembro de 2019:
Controladora
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

Total

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Acima de 5 anos

1.680
1.583
1.450
1.229
8
7

(74)
(204)
(291)
(188)
(3)
(3)

1.606
1.379
1.159
1.041
5
4

Total

5.957

(763)

5.194

Consolidado
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

94

2019
(reapresentado)
(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

2019
(reapresentado)
(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

Total

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Acima de 5 anos

1.729
1.583
1.450
1.229
8
6

(78)
(203)
(291)
(189)
(2)
(2)

1.651
1.380
1.159
1.040
6
4

Total

6.005

(765)

5.240
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15. Empréstimos e financiamentos
Controladora
Instituição financeira
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Bradesco

Linha

Vencimento

Taxa de juros
anual

CCB
CCB
CCB
CCB

14/03/2019
21/05/2019
14/11/2018
06/06/2018

CDI + 2,70%
CDI + 3,05%
CDI + 2,75%
CDI + 4,66%

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
-

30.106
-

-

4.441
20.519
5.066

Total

-

30.106

-

30.026

Circulante
Não circulante

-

30.106
-

-

16.873
13.153

Consolidado
Instituição financeira
Banco Bradesco
Banco Votorantim
Banco do Brasil
Banco Itaú
Banco Itaú
Banco Bradesco
Banco Santander
Banco Bradesco

Linha

Vencimento

Taxa de juros
anual

CCB
CCB
CCB
CCB
CCB
CCB
CCB
CCB

25/11/2020
28/03/2021
14/03/2019
21/05/2019
14/11/2018
06/06/2018
20/07/2019
25/11/2020

CDI + 3,50%
CDI + 3,15%
CDI + 2,70%
CDI + 3,05%
CDI + 2,75%
CDI + 4,66%
CDI + 3,29%
CDI + 3,50%

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
-

5.754
15.023
30.106
-

8.750
-

4.441
20.519
5.066
15.792
11.893

Total

-

50.883

8.750

57.711

Circulante
Não circulante

-

39.799
11.084

3.000
5.750

6.801
50.911

A seguir é apresentada a movimentação os empréstimos e financiamentos:
Saldo em 31 de dezembro de 2017
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal e juros

8.750
45.000
1.856
(4.724)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

50.882

(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal e juros

1.412
(52.294)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

95
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Em 20 de março de 2019 a Companhia emitiu debêntures com o intuito de liquidar
antecipadamente dívidas captadas com terceiros (vide nota explicativa n° 16 - Debêntures).
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de
não cumprimento dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados
com as instituições listadas acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou
descumprimento de cláusula contratual, resultando na liquidação antecipada do contrato. O
período de mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por ocasião das
demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.

16. Debêntures
Controladora e Consolidado
Instituição
financeira
Banco Itaú
Banco do
Brasil,
Santander e
ABC
Total

Linha

Taxa de
Vencimento juros anual

Debêntures

05/07/2021 CDI + 3,75%

-

40.094

56.161

-

Debêntures

20/03/2025 CDI + 2,70%

110.183
110.183

40.094

56.161

-

16.683
93.500

16.094
24.000

16.000
40.161

-

Circulante
Não circulante

31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:

96

Saldo em 31 de dezembro de 2017

56.161

(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal e juros

4.882
(20.949)

Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal e juros

40.094
110.000
8.068
(47.979)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

110.183
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16. Debêntures--Continuação
1° Emissão de Debêntures - Banco Itaú
Em 27 de abril de 2017 a Companhia realizou a primeira emissão de 1.000 (mil) debêntures
simples não conversíveis em ações que são remuneradas por 100% da taxa CDI acrescidos de
spread de 3,75% ao ano.
As debêntures são de espécie com garantia real, emitidas de forma nominativa e escritural.
As referidas debêntures foram integralmente liquidadas durante o exercício de 2019 mediante a
emissão de nova série de debêntures conforme disposto no tópico a seguir.
2° Emissão de Debêntures - Banco do Brasil, Santander e Banco ABC
Em 20 de março de 2019 a Companhia realizou a segunda emissão de 11.000 (onze mil)
debêntures simples não conversíveis em ações com garantia real e fidejussória em série única
que são remuneradas por 100% da taxa CDI acrescidos de spread de 2,7% ao ano com
vencimento para seis anos a contar de sua data de emissão, ou seja, vencendo em 20 de março
de 2025. O valor unitário das debêntures é de R$10.000,00 (Dez mil reais) na data de emissão.
A captação das debêntures em questão foi realizada pela Administração com o intuito de liquidar
antecipadamente dívidas de empréstimos, financiamentos e debêntures que estavam em aberto
em 31 de dezembro de 2018.
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
As debêntures possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento
dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as
instituições listadas acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento
de cláusula contratual, resultando na liquidação antecipada do contrato. O período de
mensuração do complemento dessas cláusulas ocorre por ocasião das demonstrações
financeiras anuais, não havendo em períodos intermediários.
Para a 1º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem
gerar uma aceleração no vencimento das debêntures são: cross default, cross-acceleration,
pedidos de recuperação judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto
social ou no controle acionário da Companhia, realização de mútuos e distribuição de dividendos
que não respeitem os limites estabelecido na escritura de emissão das debêntures, tomada de
novos endividamentos e realização de investimentos em valores acima dos permitidos na
escritura de emissão das debentures e realização de novas aquisições sem a prévia autorização
dos debenturistas.
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16. Debêntures--Continuação
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros--Continuação
Para a 2º emissão de debentures, de acordo com os termos contratuais, os eventos que podem
gerar uma aceleração no vencimento das debêntures são: decisão judicial que declare
inexequível a escritura de emissão das debêntures, a fiança ou o contrato de cessão fiduciária,
inadimplemento pela Companhia de qualquer obrigação pecuniária relativas às debêntures
prevista na escritura de emissão das debêntures, transformação do tipo societária da
Companhia, deixando de ser uma sociedade por ações, cross default, cross-acceleration no
prazo e limites superiores aos previstos na escritura de emissão das debêntures, aplicação de
recursos das debêntures diversa do previsto na escritura de emissão das debêntures, pedidos de
recuperação judicial ou falência, reorganizações societárias, mudança no objeto social ou no
controle acionário da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 todos os índices econômicos e financeiros previstos nos
contratos vigentes foram atingidos.
Garantias
Não foram dados bens em garantia a emissão das debêntures anteriormente mencionadas em
31 de dezembro de 2019 e de 2018.

17. Obrigações trabalhistas
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Participação nos lucros
Salários a pagar
Encargos sobre folha
IRRF empregados
Provisão de férias
Encargos sobre férias
Outros

98

8.090
1.381
670
860
2.139
727
6

6.481
936
478
500
1.467
499
11

6.666
437
237
268
635
221
-

1.083
345
226
247
680
31
-

13.873

10.372

8.464

2.612
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17. Obrigações trabalhistas--Continuação
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Participação nos lucros
Salários a pagar
Encargos sobre folha
IRRF empregados
Provisão de férias
Encargos sobre férias
Outros

8.212
1.561
761
941
2.341
798
5

6.481
1.144
673
621
1.725
593
11

6.666
488
311
318
761
265
6

1.083
345
265
284
872
39
-

14.619

11.248

8.815

2.888

18. Obrigações tributárias
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
ISS/ PIS e COFINS a recolher
Parcelamentos - PERT
Imposto de renda a recolher
Contribuição social sobre o lucro a recolher
Outros impostos passivos

271
193
1.466
552
123

1.249
142

244
63

340
28

Total do circulante

2.605

1.391

307

368

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
ISS/ PIS e COFINS a recolher
Parcelamentos - PERT
Simples nacional
Imposto de renda a recolher
Contribuição social sobre o lucro a recolher
Outros impostos passivos

Circulante
Não circulante

99

391
2.589
2.683
1.013
160

1.858
4.354
240
772
293
195

738
5.814
3
395
143
450

432
492
366

6.836

7.712

7.543

1.290

6.409
427

5.269
2.443

4.127
3.416

950
340
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19. Adiantamentos de clientes
Controladora
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Adiantamentos de clientes

14.772

322

59

4

14.772

322

59

4

Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017)
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Adiantamentos de clientes

14.772

499

422

668

14.772

499

422

668

A Companhia possui contratos firmados com clientes para veiculação de mensagens, pelos quais
recebeu parte dos valores contratados de forma antecipada. Estes reconhecidos contabilmente
como adiantamento de clientes até que o serviço é prestado efetivamente, momento no qual é
reconhecida a receita da prestação de serviço.

20. Provisões para contingências
A Companhia está envolvida em determinados assuntos legais decorrentes do curso normal de
seus negócios, que incluem processos tributários, trabalhistas e cíveis.
A Companhia classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possível ou remoto
e registra provisões para perdas classificadas como provável, líquidas dos depósitos judiciais,
conforme determinado pela Administração da Companhia, com base na análise de seus
assessores jurídicos, as quais refletem razoavelmente as perdas prováveis estimadas. Os
passivos judiciais classificados como de perda possível são divulgados com base em valores
razoavelmente estimados.
A Administração da Companhia acredita que, com base nos elementos existentes na data base
destas demonstrações financeiras, a provisão para riscos tributários, cíveis, comerciais e outros,
bem como para riscos trabalhistas, constituída de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil é suficiente para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais,
conforme apresentado a seguir:
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20. Provisões para contingências--Continuação
20.1. Processos com risco de perda provável
A Companhia e suas controladas respondem por processos judiciais e administrativos de
natureza trabalhista, cível e tributária, perante diferentes tribunais. A Administração da
Companhia, baseada na opinião de seus assessores legais e outras evidências, constituiu
provisão para aquelas demandas cujo desfecho desfavorável é considerado provável, ou
que se trate de passivo contingente quando proveniente de combinação de negócios. Em
31 de dezembro de 2019 a Companhia não tem valores de provisão. Em 31 de dezembro
de 2018, o saldo era de R$361 (trezentos e sessenta e um mil).
20.2. Processos com risco de perda possível
Os valores em risco dos processos cujos desfechos são considerados possíveis por seus
assessores jurídicos e que são individualmente não relevantes, podem ser assim
resumidos por natureza:
31/12/2019
Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias

25
441
20
486

31/12/2019
Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias
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1.282
441
26
1.749
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Controladora
31/12/2018
31/12/2017
-

539
104
643

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
-

1.967
116
20
2.103

01/01/2017
-

01/01/2017
-
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21. Partes relacionadas
21.1. Saldos e operações

Controladora

31/12/2019
(reapresentado)
Passivo

Ativo

Circulante

Não circulante

DMS RJ
MULT
PBLT
PBSA
TVM
H.I.G. Capital Brasil

-

3.102
316
-

Totais

-

3.418

Consolidado

-

Não circulante
7.956
4.499
-

3.106
133
1.738
2.430
3.555
1.209

(8.039)
-

12.455

12.171

(8.039)

31/12/2018
(reapresentado)
Passivo

Ativo

Circulante

Circulante

Não circulante

Circulante

Resultado
Outras
receitas
Outras
operacionais
despesas
(*)
operacionais

Não circulante

Resultado
Outras
receitas
Outras
operacionais
despesas
(*)
operacionais

DMS BA
DMS RJ
ELT DOOH
MULT
PBLT
PBSA
TVM
H.I.G. Capital Brasil

-

7.753
1.284
428
-

-

4.236
3.874
-

892
9.208
4.234
134
542
608
600
1.235

-

Totais

-

9.465

-

8.110

17.453

-

(*) Os valores acima referem-se a despesas gerais e administrativas que são compartilhadas entre a controladora e suas
respectivas controladas.

Transações com partes relacionadas:
Os saldos das operações com partes relacionadas não possuem vencimento
predeterminado e não estão sujeitos a encargos financeiros. As operações mantidas com
partes relacionadas representam, principalmente, serviços que envolvem a administração e
gestão organizacional da Companhia e de suas investidas.
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21. Partes relacionadas--Continuação
21.2. Remuneração do pessoal-chave da Administração
Em 31 de dezembro de 2019, foram considerados como pessoal-chave da Administração
os diretores estatutários. A remuneração paga foi de R$15.275 (R$10.728 em 31 de
dezembro de 2018). Os benefícios de curto prazo incluem salários, férias, bônus, encargos
sociais e benefícios indiretos que incluem plano de pensão, assistência médica, seguro de
vida, entre outros.

22. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 o capital social subscrito e totalmente integralizado da
Companhia é de R$49.726 (R$48.977 em 31 de dezembro de 2018), dividido em 702.293
(697.773 em 31 de dezembro de 2018) ações ordinárias unitárias, nominativas e sem valor
nominal. As ações são indivisíveis perante a Companhia e correspondem a um voto nas
deliberações das Assembleias gerais.
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, mediante deliberação do
Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária, até o limite de
250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões) de ações ordinárias, mediante emissão de
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Em 6 de novembro de 2019 através de Assembleia geral extraordinária a Administração da
Companhia aprovou aumento de capital mediante emissão de 1.844 novas ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, com características idênticas as ações ordinárias de
emissão da Companhia atualmente existentes pelo preço de emissão de R$123,22 (Cento e
vinte e três reais e vinte e dois centavos) perfazendo um valor total de R$227.
Em 21 de novembro de 2019 através de Assembleia geral extraordinária a Administração da
Companhia aprovou aumento de capital mediante emissão de 2.676 novas ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, com características idênticas a s ações ordinárias de
emissão da Companhia atualmente existentes pelo preço de emissão de R$194,88 (Cento e
noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) perfazendo um valor total de R$521.
Em 27 de novembro de 2017 através de Assembleia geral extraordinária a Administração da
Companhia aprovou aumento de capital mediante emissão de 53.440 novas ações
ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com características idênticas ás ações ordinárias
de emissão da Companhia atualmente existentes pelo preço de emissão de R$194,89
(Cento e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos) perfazendo um valor total de
R$10.415.
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22. Patrimônio líquido--Continuação
b)

Reserva legal
Constituída ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido da Companhia,
conforme os termos da legislação societária. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo
registrado é R$2.263 (R$2.263 em 2018).

c)

Reserva de retenção de lucros
Estabelecida pelo artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá
ad referendum, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro
líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Em 31
de dezembro de 2018, a reserva retenção de lucros monta o saldo de R$41.115. No
exercício de 2019, houve um aumento da reserva de retenção de lucros o montante de
R$19.850, referente a retenção de parcela de lucros, conforme previsto no orçamento de
capital.

d)

Dividendos
Conforme disposição estatutária e legislação societária, aos acionistas estão assegurados
dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a
25% do lucro líquido do exercício da Companhia, ajustado nos termos da Lei das
Sociedades por Ações.
Os acionistas deliberam em assembleia pela não distribuição de dividendos em virtude da
necessidade de manutenção de caixa da Controlada para cumprimento de obrigações
contratadas com bancos.
31/12/2019
Lucro líquido do exercício originalmente apresentado
Reserva legal
Base de cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei (25%)
Dividendo mínimo obrigatório - 25%
Lucro líquido remanescente
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22. Patrimônio líquido--Continuação
e)

Lucro básico e diluído por ação
Lucro básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido atribuível aos
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas
durante o exercício, excluindo as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas
como ações em tesouraria.

Lucro básico por ação - Originalmente apresentado
Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos acionistas controladores (em
milhares)
Quantidade de ações - média ponderada (i)
Lucro (prejuízo) básico por ação - Em reais

Lucro básico por ação - Após o
desdobramento

31/12/2019
(reapresentado)
Ordinárias

31/12/2018
(reapresentado)
Ordinárias

28.346

19.908

702.293

702.293

40,36

28,35

31/12/2019
(reapresentado)

31/12/2018
(reapresentado)

Ordinárias

Ordinárias

31/12/2017
(reapresentado)

Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos
acionistas controladores

13.872

8.695

(2.181)

Quantidade de ações (em milhares) - média
ponderada (i)

76.818

76.755

71.424

Lucro (prejuízo) básico por ação - Em reais

0,1806

0,1133

(0,0305)

(i) Já considera o desdobramento de ações aprovado pela Companhia após o período coberto por estas
demonstrações financeiras, vide Nota Explicativa N° 30,
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22. Patrimônio líquido--Continuação
e)

Lucro básico e diluído por ação--Continuação
Lucro diluído por ação
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais diluídas. A Companhia tem apenas uma categoria de ações ordinárias potenciais
diluídas: São consideradas as opções de compra de ações, para as quais é feito um cálculo
para determinar a quantidade de ações que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo
(determinado como o preço médio anual de mercado da ação da Companhia), com base no
valor monetário dos direitos de subscrição vinculados às opções de compra de ações em
circulação.
A quantidade de ações calculadas conforme descrito anteriormente é comparada com a
quantidade de ações emitidas, pressupondo-se o exercício das opções de compra das
ações.
Lucro diluído por ação

31/12/2019
(reapresentado)

Lucro líquido (prejuízo) atribuível aos
acionistas controladores
Quantidade média ponderada de ações
ordinárias emitidas
Ajustes de opções de compras de ações
Quantidade média ponderada de ações
ordinárias para resultado diluído por ação
Lucro (prejuízo) diluído por ação

f)

31/12/2018
(reapresentado)

31/12/2017
(reapresentado)

13.872

8.695

(2.181)

76.818
1.886

76.755
-

71.424
-

78.704

76.755

71.424

0,1763

0,1133

(0,0305)

Plano de opção de compra de ações e incentivos atrelados a ações
O plano para a administração concede opções de ações à administração e funcionários que
possuem cargos estratégicos. As opções serão exercíveis de acordo com o prazo contratual
de vesting de cada instrumento, a partir da data de concessão e se o executivo ainda estiver
empregado naquela data. O valor justo das opções é estimado na data de concessão, com
base em modelo black&scholes que considera os prazos e as condições da concessão dos
instrumentos. As opções de ações podem ser exercidas até dez anos após o período de
outorga. Não há alternativas para liquidação em dinheiro. O Grupo não adotou a política de
liquidação em dinheiro no passado.
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22. Patrimônio líquido--Continuação
f)

Plano de opção de compra de ações e incentivos atrelados a ações--Continuação
O quadro abaixo apresenta o total de ações dos programas vigentes do Plano:
Programa
do plano
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa
1º Programa

Beneficiários

Data de
concessão

Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria
Executivos e empregados
indicados pela diretoria

Total de ações de
contratos de
opção de compra Total da despesa

20/11/2016

8.970

675.848

05/11/2015

10.176

413.339

05/11/2015

1.104

115.790

20/11/2019

2.094

1.513.920

20/11/2019

1.104

455.165

20/11/2019

3.672
27.120

455.165
3.629.227

O preço de exercício de cada opção individualmente corresponderá ao preço por ação pago
pelo outorgado quando da aquisição das ações próprias, corrigido monetariamente de
acordo com a variação do IGP-M, a partir da data de outorga até a data de exercício da
opção.
O preço de exercício será pago pelos outorgados nas formas e prazos determinados pelo
Conselho de Administração quando da ocorrência do evento de liquidez.
O efeito no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, foi no montante de
R$1.740.
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22. Patrimônio líquido--Continuação
f)

Plano de opção de compra de ações e incentivos atrelados a ações--Continuação
A seguir encontra-se demonstrado abaixo a quantidade e o preço médio ponderado de
exercício das opções de ações para cada um dos seguintes grupos de opções:
1° Programa 2019
Prazo de exercício
Quantidade de ações do
programa
Preço de exercício em
R$
Preço de mercado na
data da outorga em R$
Valor justo das opções
em R$
Volatilidade do preço da
ação - %
Taxa de retorno livre de
risco - %
Valor de mercado

Plano I

Plano II

Plano III

Plano IV

Plano V

Plano VI

20/11/2029

05/11/2029

05/11/2029

20/11/2029

20/11/2029

20/11/2029

932.800

822.250

230.340

336.600

101.200

101.200

1,77

1,12

1,12

1,77

1,77

1,77

1,77

1,12

1,12

5,95

5,95

5,95

675.848

413.339

115.790

1.513.920

455.165

455.165

21,71

22,90

22,90

20,33

20,33

20,33

6,02
675.848

7,09
413.339

7,09
115.790

2,75
1.513.920

2,75
455.165

2,75
455.165

Grupo de opções
Em circulação no início do exercício

-

Outorgadas durante o exercício

2.524.390

Expiradas durante o exercício
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Quantidade

-

Em circulação no final do exercício

2.524,390

Exercíveis no final do exercício

1.866.150
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23. Imposto de renda e contribuição social
a)

Reconciliação da receita (despesa) de imposto de renda e da contribuição social
31/12/2019

Controladora
31/12/2018
31/12/2017

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Lucro (prejuízo) antes dos impostos

24.969

12.939

(12)

31.643

14.042

4.629

Despesa de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro 34%

(8.489)

(4.399)

4

(10.759)

(4.774)

2.022

Equivalência patrimonial
Baixa de inventário indedutível
Outras diferenças permanentes

1.295
(2.012)

1.627
(1.472)

(3.054)

(925)

1.700
333

Baixa de impostos prescritos
IR e CS diferido incorporado DMS Ágio
Efeitos de temporárias liquidas incorporação DMS
Diferenças temporárias não
constituídas em controladas (*)
Outras movimentaões
Total de despesa de IR e CS
Imposto de renda e contribuição social
- corrente
Imposto de renda e Contribuição
social - diferidos

-

-

(1.891)

(935)
(444)
(794)

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.282)

(794)
-

-

(11.097)

(4.244)

(2.169)

636
(15.459)

(903)
1.639
(4.963)

(2.330)
(2.665)

(2.017)

(204)

(878)

(5.767)

(1.228)

(2.421)

(9.080)

(4.040)

(1.291)

(9.692)

(3.735)

(244)

(*) Em 2018, as controladas ELT DOOH e DMS, não constituem impostos diferidos em decorrência da não recuperabilidade com base em
avaliação de projeções de lucro tributável futuro. Para a DMS, somente é constituído imposto diferido decorrente da amortização fiscal do
ágio, que será realizado por teste de "impairment". Em 2019, a PBSA não contabilizou os impostos diferidos por tributar os impostos no lucro
presumido, tendo apenas constituídos IR e CS diferidos para os ajustes de refazimento das demonstrações financeiras

b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado)
IR diferido ativo
CS diferido ativo
Total
IR diferido passivo (*)
CS diferido passivo (*)
Total

(14.760)
(5.313)
(20.073)

1.747
628
2.375
(15.327)
(5.516)
(20.843)

Líquido

(20.073)

(18.468)

(*) A Companhia registra imposto de renda e contribuição social diferida passiva das amortizações fiscais de ágios da apuração fiscal. Esse
passivo é constituído para contrabalançar os efeitos da redução do lucro tributável decorrente dessa amortização fiscal e será realizada a
partir do momento da realização dos ágios, ou por teste de recuperabilidade desses ágios ("impairment").
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23. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos--Continuação
A realização dos impostos diferidos é apresentada a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2019
(reapresentado) (reapresentado)
2020
2021
2022
2023
Após 2023 (*)
Total

(1.947)
1.776
(19.902)
(20.073)

(342)
1.776
(19.902)
(18.468)

(*) Refere-se ao IR e CS diferido decorrente da amortização fiscal dos ágios.

A Administração entende que a presente estimativa é consistente com seu plano de negócio,
de forma que não é esperada nenhuma perda na realização desses créditos.

24. Receita operacional líquida
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida de vendas é como segue:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Receita bruta de serviços
((-) Impostos incidentes
((-) Cancelamentos
Receita operacional
líquida

110

258.871
(28.574)
(3.138)

111.583
(13.300)
(2.042)

90.270
(8.398)
(1.736)

336.673
(35.940)
(4.469)

244.590
(26.670)
(3.353)

181.621
(16.692)
(3.238)

227.159

96.241

80.136

296.264

214.567

161.691
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25. Custos e despesas por natureza
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das suas
despesas e custos com base em sua função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de
acordo com sua natureza:
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Aluguéis
Serviços de terceiros
Comissões
Despesas com pessoal
Depreciação e amortização
Ganho (Perda) na venda de
imobilizado
Compartilhamento de custos
Outros despesas e receitas

(113.146)
(11.506)
(32.154)
(31.052)
(13.605)

(43.599)
(8.927)
(16.349)
(21.346)
(4.780)

(34.854)
(4.114)
(12.027)
(18.142)
(3.393)

(148.149)
(13.531)
(38.599)
(38.082)
(16.353)

(105.793)
(13.401)
(28.556)
(27.795)
(10.687)

(78.517)
(7.126)
(19.531)
(21.612)
(8.842)

(352)
10.962
(4.022)
(194.875)

(3.239)
16.218
(1.222)
(83.244)

2.537
(69.993)

(493)
3.135
(252.072)

(3.568)
(2.446)
(192.246)

(768)
(7.841)
(144.237)

Custos dos serviços prestados
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas),
líquidas

(125.479)
(49.764)
(20.867)

(47.216)
(34.512)
(14.936)

(38.616)
(30.768)
(11.504)

(164.792)
(61.139)
(24.044)

(115.482)
(52.369)
(18.446)

(85.199)
(38.664)
(15.298)

1.235
(194.875)

13.420
(83.244)

10.895
(69.993)

(2.097)
(252.072)

(5.949)
(192.246)

(5.076)
(144.237)

26. Resultado financeiro, líquido
Controladora
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicação
financeira
Juros ativos
Outras receitas financeiras

1.525

548

578

1.692

932

2.519

914
31
580

380
56
112

477
39
61

954
122
616

684
118
130

492
56
1.971

Despesas financeiras
Juros passivos
Outras despesas financeiras (*)

(12.647)
(9.601)
(3.046)

(5.392)
(5.060)
(332)

(7.983)
(5.896)
(2.086)

(14.240)
(10.408)
(3.832)

(9.211)
(8.151)
(1.060)

(15.344)
(11.739)
(3.605)

Resultado financeiro, líquido

(11.122)

(4.844)

(7.405)

(12.548)

(8.279)

(12.825)

(*) Contempla despesas de tarifas bancárias das debentures.
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27. Seguros
A Companhia busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas, em 31 de dezembro de 2019, foram contratadas pelos montantes a seguir indicados,
constantes nas apólices de seguros:
Importâncias seguradas
Controladora
Consolidado

Ramos
Risco empresarial
Riscos financeiros
Responsabilidade civil

7.500
59.768
4.000

7.500
65.640
4.000

As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras,
consequentemente, não foram revisadas pelos nossos auditores independentes.

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

Risco de crédito
O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um cliente ou
uma contraparte em um instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais. As
operações da Companhia estão relacionadas à locação de bens móveis e espaços para a
colocação de produtos eletrônicos, principalmente painéis eletrônicos para a divulgação
informatizada de publicidade e dados de interesse público ou particular, e a carteira de
clientes, além de diversificada, é constantemente monitorada com o objetivo de reduzir
perdas por inadimplência. A Companhia adota procedimentos específicos de seletividade e
análise da carteira de clientes, visando prevenir perdas por inadimplência.
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
I)

Risco de crédito--Continuação
A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa
sua estimativa de perdas esperadas com relação às contas a receber de clientes e outros
créditos. Os limites de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base em
critérios internos de classificação e os valores contábeis representam a exposição máxima
do risco de crédito. A Companhia monitora sua carteira de recebíveis periodicamente e o
departamento de operações financeiras e departamento jurídico são ativos nas negociações
junto aos devedores. Além disso a Companhia tem como obrigação avaliar os riscos das
contrapartes e busca diversificar a exposição periodicamente.
A administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus ativos
financeiros está representada pelos saldos de contas a receber registrados no balanço
patrimonial da Companhia.

II)

Risco de liquidez
As decisões de investimentos são tomadas a luz dos impactos dos mesmos nos fluxos de
caixa de longo prazo (60/120 meses). A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de
saldos mínimos de caixa, que variam conforme o cronograma de investimentos e de
cobertura financeira das obrigações, onde a geração de caixa projetada tem que superar as
obrigações contratadas (financiamento, adições de imobilizado, aquisições), mitigando assim
o risco liquidez. Para financiar a expansão de suas operações, a Companhia busca
estruturar junto ao mercado financeiro operações de longo prazo, de modo a alinhá-la a
geração de caixa esperada.
A seguir, estão os vencimentos contratuais dos passivos financeiros incluindo pagamento de
juros estimados e excluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição
líquida.

31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Debêntures
Passivo de arrendamento

113

Controladora
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
Mais de 5
contábil contratual ou menos meses 01-02 anos 02-05 anos
anos
41.124
110.183
5.194

41.124
141.446
5.194

41.124
2.020
803

4.584
803

80.513
1.196

54.329
2.392

-

156.501

187.764

43.947

5.387

81.709

56.721

-
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
II)

Risco de liquidez--Continuação

31 de dezembro de 2018
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

31 de dezembro de 2017
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

01 de janeiro de 2017
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Debêntures
Passivo de arrendamento
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Controladora
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
Mais de 5
contábil contratual ou menos meses 01-02 anos 02-05 anos
anos
23.534
30.106
40.094
-

23.534
30.763
45.737
-

18.827
30.763
9.956
-

4.707
9.611
-

26.171
-

-

-

93.734

100.034

59.546

14.318

26.171

-

-

Controladora
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
Mais de 5
contábil contratual ou menos meses 01-02 anos 02-05 anos
anos
10.370
56.161
-

10.370
66.928
-

6.913
10.759
-

3457
10.432
-

37.431
-

8.307
-

-

66.531

77.298

17.672

13.889

37.431

8.307

-

Controladora
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
Mais de 5
contábil contratual ou menos meses 01-02 anos 02-05 anos
anos
6.373
30.026
-

6.373
32.614
-

5.098
2.589
-

1.275
2.589
-

27.436
-

-

-

36.399

38.987

7.687

3.864

27.436

-

-

Consolidado
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
Mais de 5
contábil contratual ou menos meses 01-02 anos 02-05 anos
anos
46.468
110.183
5.240

46.468
141.446
5.240

37.174
2.020
826

9.294
4.584
826

80.513
1.196

54.329
2.392

-

161.891

193.154

40.020

14.704

81.709

56.721

-
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
II)

Risco de liquidez--Continuação

31 de dezembro de 2018
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

31 de dezembro de 2017
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

01 de janeiro de 2017
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento
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Consolidado
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
contábil contratual ou menos meses

01-02
anos

02-05
anos

40.289
50.882
40.094
-

40.289
53.790
45.737
-

32.231
36.486
9.956
-

8.058
5.524
9.611
-

11.780
26.171
-

-

131.265

139.816

78.673

23.193

37.951

-

01-02
anos

02-05
anos

Valor
contábil

Consolidado
Fluxo de
caixa
6 meses
06-12
contratual ou menos meses

Mais de 5
anos
-

Mais de 5
anos

33.563
8.750
56.361
-

33.563
10.112
77.039
-

27.510
1.921
7.279
-

6.926
1.844
17.677
-

6.347
43.777
-

8.307
-

-

98.674

120.714

36.710

26.447

50.124

8.307

-

01-02
anos

02-05 anos

Consolidado
Fluxo de
caixa
Valor
6 meses
06-12
contábil contratual ou menos meses

Mais de 5
anos

12.569
57.712
-

12.569
59.072
-

10.055
4.080
-

2.514
4.080
-

49.700
-

1.211
-

-

70.281

71.641

14.135

6.594

49.700

1.211

-
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado
A Companhia possui uma política de investimento com o objetivo de estabelecer diretrizes
para gestão do caixa e minimizar riscos. De acordo com esta política, a Companhia realiza
aplicações conservadoras, sendo permitido aplicar em Certificado de Depósito Bancário CDB eoperações compromissadas. A gestão do caixa da companhia é direcionada de modo
a assegurar o cumprimento dos riscos abaixo descritos:
x As aplicações são alocadas em instituições financeiras com reconhecido rating nacional

determinado pelas principais agências de classificação de risco.
x A Companhia deve manter 100% do total do seu caixa em aplicações que garantam uma

liquidez de curto prazo (até 30 dias), de forma a garantir o cumprimento satisfatório de suas
obrigações em situações correntes e de stress.
O Risco de Mercado é dividido em Risco Cambial, Risco de Taxa de Juros e Risco de Valor
Justo.
a)

Risco cambial
Todas as transações de recebimentos e pagamentos são realizadas em moeda
nacional, não tendo portanto, exposição a este risco de forma direta. Adicionalmente, a
Companhia também não possui ativos e passivos sujeitos à variação de moeda
estrangeira.

b)

Risco de taxa de juros
Valor contábil
Controladora
2019
2018
2017
2016
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Instrumentos financeiros
de taxa juros
Ativos financeiros
Passivos financeiros
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23.076
110.183
133.259

13.985
70.200
84.185
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112.322
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418
30.026
30.444
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
b)

Risco de taxa de juros--Continuação
Valor contábil
Consolidado
2019
2018
2017
2016
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Instrumentos financeiros
de taxa juros
Ativos financeiros
Passivos financeiros

24.920
110.183
135.103

16.705
90.976
107.681

11.013
65.111
76.124

1.309
57.712
59.021

Análise de sensibilidade de taxa de juros
A Instrução CVM nº 475 estabelece que as companhias abertas, em complemento ao
disposto no CPC 40 que aborda sobre os Instrumentos Financeiros: Reconhecimento,
Mensuração e Evidenciação, devem divulgar quadro demonstrativo de análise de
sensibilidade para os riscos de mercado considerados relevantes pela administração,
originado por instrumentos financeiros, ao qual a Companhia esteja exposta na data de
encerramento de cada exercício, incluídas todas as operações com instrumentos
financeiros derivativos.
Ativo financeiro
Os ativos financeiros estão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados a
variação do CDI.
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
Para cálculo da análise de sensibilidade a projeção anual das variáveis de risco foi feita
com base na projeção de taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.
O cenário provável é o cenário trabalhado pela Administração e pode ser entendido
como saldo estimado dos empréstimos, financiamentos e Debêntures ao final do
exercício atual. Nos cenários II e III foram sensibilizadas as respectivas variáveis de
risco em 25% e 50% de acordo com a orientação de instrução CVM 475.
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
b)

Risco de taxa de juros--Continuação
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)--Continuação
As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade da administração da
Companhia e o efeito caixa das operações em aberto em 31 de dezembro de 2019,
assim como os valores dos indexadores utilizados nas projeções.
Variável de
Valor contábil
risco

Operação
Debêntures

Alta CDI

110.183

Impacto no resultado antes dos
impostos

Variável de
risco
Valor contábil

Operação
Debêntures

Alta CDI

Impacto no resultado antes dos
impostos

Indexador
CDI

110.183

Cenário I
(provável)

Controladora
Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

114.927

116.114

117.300

(4.744)

(5.931)

(7.117)

Cenário I
(provável)

Consolidado
Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

114.927

116.114

117.300

(4.744)

(5.931)

(7.117)

Cenário I
Provável

2019
Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

5,96%

7,45%

8,94%

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em
consideração incidência de tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato
programado para 2019. A data base utilizada foi 31 de dezembro de 2019 projetando os
índices até 31 de dezembro de 2021 e verificando a sensibilidade destes em cada
cenário no exercício atual.
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
c)

Determinação do valor justo
A administração considera que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta
nota estão com valor contábil próximo ao valor justo.
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores
contábeis apresentados no balanço patrimonial, são os seguintes:

Instrumentos
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures

Instrumentos
Empréstimos e
Financiamentos
Debêntures

2019
(reapresentado)
Valor
Valor
Contábil
Justo

110.183

110.183

2019
(reapresentado)
Valor
Valor
Contábil
Justo

110.183

110.183

Controladora
2018
2017
(reapresentado)
(reapresentado)
Valor
Valor
Valor
Valor
Contábil
Justo
Contábil
Justo

30.106
40.094

30.106
40.094

56.161

56.161

Consolidado
2018
2017
(reapresentado)
(reapresentado)
Valor
Valor
Valor
Valor
Contábil
Justo
Contábil
Justo

50.882
40.094

50.882
40.094

8.750
56.361

8.750
56.361

2016
(reapresentado)
Valor
Valor
Contábil
Justo

30.026
-

30.026
-

2016
(reapresentado)
Valor
Valor
Contábil
Justo

57.712

57.712

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

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos;

x

Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para
o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);

x

Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados
observáveis de mercado (inputs não observáveis).
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
c)

Determinação do valor justo--Continuação
Hierarquia de valor justo--Continuação
Controladora

Nível 1

Nível 2

Nível 3

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

23.076

-

23.076

-

110.183
133.259

-

110.183
133.259

31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

13.985

-

13.985

-

70.200
84.185

-

70.200
84.185

-

10.424

-

10.424

-

112.322
122.746

-

112.322
122.746

418

-

418

30.026
30.444

-

30.444

31 de dezembro de 2017
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
31 de dezembro de 2016
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivo financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
c)

Determinação do valor justo--Continuação
Hierarquia de valor justo--Continuação
Consolidado

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

24.920

-

24.920

-

110.183
135.103

-

110.183
135.103

31 de dezembro de 2018
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

16.705

-

16.705

-

90.976
107.681

-

90.976
107.681

31 de dezembro de 2017
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

11.013

-

11.013

-

65.111
76.124

-

65.111
76.124

01 de janeiro de 2017
Ativos financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado
Passivo financeiros designados pelo valor justo
por meio de resultado

-

1.309

-

1.309

-

57.712
59.021

-

57.712
59.021

Não houve transferência entre os níveis 1, 2 e 3 durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.
A Companhia não possuía em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018
instrumentos financeiros de nível 1 e 3.
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
III) Risco de mercado--Continuação
c)

Determinação do valor justo--Continuação
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da
Companhia e suas controladas foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia
e suas controladas não atuam no mercado de derivativos, assim como não há outros
instrumentos financeiros derivativos registrados em 31 de dezembro de 2019.
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado
idênticos aos saldos contábeis.
CDB, debêntures e compromissadas - avaliadas a valor justo baseado no valor provável
de realização.
Para as demais aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas
cotações de mercado desses títulos; quando da inexistência, foram baseados nos fluxos
de caixa futuros, descontadas as taxas médias de aplicação disponíveis.
Contas a receber e empréstimos e financiamentos
Os saldos de financiamentos e de contas a receber têm seus valores justos similares
aos saldos contábeis.

IV) Gestão de capital
O objetivo principal da administração de capital da Companhia é assegurar que esta
mantenha uma classificação de crédito forte e uma razão de capital bem estabelecida a fim
de apoiar os negócios e maximizar o valor dos acionistas. A Companhia administra a
estrutura do capital e a ajusta considerando as mudanças nas condições econômicas.
Não houve alteração quanto à política da administração de capital da Companhia em relação
a exercícios anteriores e a Companhia e suas subsidiarias não estão sujeitas a exigências
externas impostas de Capital.
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28. Gestão de risco financeiro--Continuação
IV) Gestão de capital--Continuação
Quadro demonstrativo da relação entre dívida líquida e patrimônio líquido:
Consolidado
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
01/01/2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
Empréstimos e financiamentos
Debêntures

110.183

50.882
40.094

8.750
56.361

57.712

Total

110.183

90.976

65.111

57.712

(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras de curto
prazo

13.098

5.951

4.330

1.396

24.920

16.705

11.013

1.309

Dívida líquida (A)

72.165

68.320

49.768

55.007

Total do patrimônio líquido (B)

83.505

62.897

42.341

34.817

86%

109%

118%

158%

Relação dívida líquida sobre
patrimônio líquido (A/B)

29. Informações por segmento
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um negócio para os quais
informações financeiras segmentadas estão disponíveis e são avaliadas pelo tomador de
decisões operacionais na definição sobre como alocar recursos para um segmento individual e
na avaliação do desempenho do segmento.
A conclusão da Administração é de que a Companhia e suas controladas operam em um único
segmento operacional de prestação de serviços veiculação de publicidade, tendo em vista que:
(i)

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

(ii) O objetivo da Companhia e suas controladas é de prover seus clientes, serviços de
veiculação de publicidade em espaços publicitários; e
(iii) Todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos
são efetuadas em bases consolidadas.
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30. Eventos subsequentes
Impacto nas demonstrações financeiras relacionados à Pandemia de Coronavírus (COVID-19)
A Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do coronavírus (“COVID-19”)
configura uma pandemia em escala global. A referida pandemia já demonstrou ter impactos
relevantes, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de condições
desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a
disponibilidade de determinadas mercadorias comercializadas pela Companhia. Adicionalmente,
o aumento significativo dos casos de COVID-19 nas regiões do Brasil onde a Companhia opera,
em conjunto com as medidas adotadas para contenção do surto e preservação do bem-estar e
saúde de seus colaboradores, culminaram no fechamento temporário de suas lojas físicas a
partir de 21 de março de 2020.
Esse evento acabou afetando a economia mundial e a Companhia visando minimizar os
impactos, agiu de forma rápida e responsável revisando sua estrutura organizacional, ajustando
despesas, revisando os investimentos e preservando o caixa, com o objetivo de fortalecer a
estrutura de capital, manter os empregos e garantir as rotinas operacionais funcionando de forma
eficiente.
A Companhia também implementou uma série de ações para manutenção operacional e a
gestão do caixa. Dentre as ações tomadas, figuram como as principais:
x Revisão dos contratos de concessões e licitações;
x Revisão dos contratos de aluguéis e prestadores de serviços;
x Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa emergencial de
manutenção do emprego e da renda);
x Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores;
x Renegociação dos prazos de recebimento junto a clientes anuais;
x Revisão do plano de investimentos.
Apesar do cenário extremamente desafiador e instável no país durante o ano de 2020, o
desempenho de vendas da Companhia está em linha com as nossas projeções revisadas, pós
COVID-19.
A Companhia está em constante revisão dos contratos com os prestadores de serviços e
insumos, de tal forma que mantenha a eficiência operacional e os custos e despesas estejam em
linha com o volume de negócio e as previsões orçamentárias.
Em suma, a Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de
ajuste dinâmico, adaptável conforme a evolução do cenário econômico.
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30. Eventos subsequentes--Continuação
Impacto nas demonstrações financeiras relacionados à Pandemia de Coronavírus (COVID-19)-Continuação
A Companhia atua no segmento de venda de publicidade para exposição para uma audiência
localizada em segmentos de transporte, como metrô e trens, segmentos de edifícios comerciais e
residenciais, em ambientes comerciais como shoppings e em ruas de algumas cidades.
A venda de publicidade depende do número de pessoas impactadas e da disposição de
anunciantes a investir. Portanto é diretamente relacionada à quantidade de pessoas circulando
em ambientes públicos e do ambiente de vendas. Com o retorno no número de pessoas
circulando nas cidades identificamos um retorno gradual e proporcional das vendas. Porém um
retorno ao período de confinamento ou uma extensão acima do previsto para volta à situação
sanitária normal poderá ter um impacto nas projeções de vendas.
Nesse cenário serão tomadas ações similares às realizadas em 2020 com revisões,
renegociações e suspensões de contrato além da revisão da base de despesas da Companhia
para suportar esse novo cenário de vendas, somadas às renegociações de prazos com
fornecedores e clientes.
Adicionalmente, no sentido de preservar os colaboradores da Companhia a Administração
elaborou e está aplicando as ações listadas a seguir:
x Priorização do trabalho remoto (home office);
x Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
x Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, audioconferências ou ligações
telefônicas;
x Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato
com casos confirmados ou suspeitos (isolamento social);
x Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de
saída do exterior (isolamento social);
x Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais; e
x Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.
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30. Eventos subsequentes--Continuação
Aquisição da totalidade da participação societária da Elemidia Consultoria e Serviços de
Marketing S.A.
Em 31 de janeiro de 2020, a Companhia adquiriu pelo valor de R$498.230 a totalidade da
Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. (Elemidia) que originou valor de ágio no
montante de R$429.304, do qual o montante de R$62.910 foi devidamente alocado e o saldo
residual permanece como goodwill.
A Elemidia atua no segmento de conexão digital em elevadores de prédios comerciais e
corredores de shopping, como atividade principal a cessão de espaços em painéis e monitores
eletrônicos expositores para veiculação de material publicitário, institucional e/ou noticioso em
locais públicos ou privados.
Aumentos de capital
A companhia realizou, através de Assembleia geral extraordinária alteração em seu capital social
em 18 de fevereiro de 2020, aumentando o seu capital através da aquisição de 172.494 ações
ordinárias, com características idênticas as ações da Companhia atualmente existentes, pelo
preço de emissão de R$637,70 (Seiscentos e trinta e sete reais e setenta centavos) totalizando
um valor de R$110.000. Assim a Companhia tem seu capital composto por 874.787 ações.
Aquisição da totalidade da participação societária da Publibanca Brasil S.A
Em 2 de dezembro de 2020, o Grupo adquiriu mais 30% das ações ordinárias da Publibanca
Brasil S.A, elevando sua participação acionária para 100%. A contraprestação de
R$26.005.912,99 será paga aos acionistas não controladores, sendo R$4.160.946,08 à Vista
pagos no dia 2 de dezembro de 2020 e o valor de R$21.844.966,91 em 36 meses.
Desdobramento de ações da Companhia
A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 3 de dezembro de 2020,
proposta de desdobramento de ações, na proporção de 110 (cento e dez) ações ordinárias
escriturais para cada 1 (uma) ação ordinária nominativa, sem qualquer alteração no valor do
capital social da Companhia. Assim, a quantidade de ações passou de 874.787 (oitocentas e
setenta e quatro mil, setecentas e oitenta e sete) para 96.226.570 (noventa e seis milhões,
duzentas e vinte e seis mil, quinhentas e setenta), todas ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
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30. Eventos subsequentes--Continuação
Incorporação da Cosme Velho Participação S.A. e Olonk Empreendimentos e Participações
Em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou uma parcela cindida de sua acionista
Olonk Empreendimentos e Participações S.A. (“Olonk”) em razão de projeto de reestruturação
das atividades da Olonk que visava trazer maior eficiência e organização dos ativos e passivos
da Olonk e seus acionistas. A parcela cindida correspondia a parcela da participação societária
detida pela Olonk na Companhia.
O patrimônio líquido da Olonk e o acervo líquido incorporado pela Companhia foram avaliados
por peritos que emitiram laudo de avaliação na data-base de 30 de setembro de 2020. O capital
social da Companhia não sofreu alteração em valor ou número de ações total. Parte das ações
da Companhia que eram detidas pela Olonk foram redistribuídas entre os atuais acionistas da
Olonk.
Também em 1 de dezembro de 2020, a Companhia incorporou sua acionista Cosme Velho
Participação S.A. (“Cosme Velho”). A incorporação se deu de forma a simplificar a estrutura
acionária da Companhia e a otimizar custos em sua gestão.
O patrimônio líquido da Cosme Velho foi avaliado por peritos que emitiram laudo de avaliação na
data-base de 30 de setembro de 2020. Em função da incorporação, o capital social da
Companhia foi aumentado em R$1.744.346,68 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), passando de R$159.726.062,99
(cento e cinquenta e nove milhões, setecentos e vinte e seis mil e sessenta e dois reais e
noventa e nove centavos) para R$161.470.409,67 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos
e setenta mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos), sem a emissão de novas
ações. A totalidade das ações da Companhia que eram detidas pela Cosme Velho passaram a
ser detidas pela única acionista da Cosme Velho.
Diante dos fatos citados anteriormente, a Companhia passou a ter como novo controlador
Vesuvius LBO - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no
Exterior.
*
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Relatório de Asseguração emitido por auditor independente sobre a
compilação de informações financeiras Pro Forma incluídas em prospecto
Aos
Acionistas da Eletromidia S.A.
Concluímos nosso trabalho de asseguração para emissão de relatório sobre a compilação de
informações financeiras consolidadas pro forma da Eletromidia S.A. (“Eletromidia” ou
“Companhia”), elaborada sob responsabilidade de sua administração. As informações
financeiras consolidadas pro forma compreendem a demonstração consolidada do resultado pro
forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a demonstração consolidada do
resultado pro forma para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e as
respectivas notas explicativas. Os critérios aplicáveis com base nos quais a administração da
Companhia compilou as informações financeiras consolidadas pro forma estão especificados no
Comunicado CTG 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro forma do Conselho
Federal de Contabilidade e estão sumariados na nota explicativa 1 às informações financeiras
consolidadas pro forma.
As informações financeiras consolidadas pro forma foram compiladas pela administração da
Companhia para ilustrar o impacto da aquisição (“evento ou transação”) da Elemidia Consultoria
e Serviços de Marketing S.A. (“Elemidia”), apresentado na nota explicativa 1, sobre sua
demonstração consolidada do resultado para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
para o período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, como se a aquisição tivesse
ocorrido em 01 de janeiro de 2019. Como parte desse processo, informações sobre o
desempenho operacional da Companhia foram extraídas pela administração da Companhia das
demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
sobre as quais emitimos relatório sobre a auditoria da demonstração financeira, sem
modificações em 7 de dezembro de 2020.
Adicionalmente, as informações sobre o desempenho operacional da Elemidia foram extraídas
pela administração da Companhia das demonstrações financeiras da Elemidia, sobre os quais
foi emitido relatório sobre de auditoria, sem modificações, em 8 de dezembro de 2020, para o
período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020, e das demonstrações financeiras da
Elemidia, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, sobre os quais foi emitido relatório
de auditoria, por outros auditores, sem modificações, em 13 de abril de 2020.
Responsabilidades da administração da companhia pelas informações financeiras pro
forma

A administração da Companhia é responsável p ela compilação das informações financeiras
pro forma com base no Comunicado CTG 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro
forma.

1
Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited
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Nossa independência e controle de qualidade
Cumprimos com a independência e outros requerimentos de ética das NBCs PG 100 e 200 e
NBC PA 291, que são fundamentados nos princípios de integridade, objetividade e competência
profissional e que, também, consideram o sigilo e o comportamento dos profissionais.
Aplicamos os padrões internacionais de controle de qualidade estabelecidos na NBC PA 01 e,
dessa forma, mantemos apropriado sistema de controle de qualidade que inclui políticas e
procedimentos relacionados ao cumprimento dos requerimentos de ética, padrões profissionais,
exigências legais e requerimentos regulatórios.
Responsabilidades do auditor independente
Nossa responsabilidade é expressar uma opinião, conforme requerido pela Comissão de Valores
Mobiliários, sobre se as informações financeiras pro forma foram compiladas pela administração
da Companhia, em todos os aspectos relevantes, com base nos [critérios aplicáveis].
Conduzimos nosso trabalho de acordo com a NBC TO 3420 – Trabalho de Asseguração sobre a
Compilação de Informações Financeiras Pro forma Incluídas em Prospecto, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade, equivalente à Norma Internacional emitida pela Federação
Internacional de Contadores ISAE 3420. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que os procedimentos de auditoria sejam planejados e executados com
o objetivo de obter segurança razoável de que a administração da Companhia compilou, em
todos os aspectos relevantes, as informações financeiras pro forma com base no Comunicado
CTG 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro forma.
Para os fins deste trabalho, não somos responsáveis pela atualização ou reemissão de
quaisquer relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas usadas na
compilação das informações financeiras pro forma, tampouco executamos, no curso deste
trabalho, auditoria ou revisão das demonstrações financeiras e demais informações financeiras
históricas usadas na compilação das informações financeiras pro forma.
A finalidade das informações financeiras pro forma incluídas no prospecto é a de exclusivamente
ilustrar o impacto do evento ou da transação relevante sobre as informações financeiras
históricas da Elemidia, como se o evento ou a transação tivesse ocorrido na data anterior
selecionada para propósito ilustrativo. Dessa forma, nós não fornecemos qualquer asseguração
de que o resultado real do evento ou da transação em 01 de janeiro de 2019 teria sido conforme
apresentado.
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Um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras pro forma foram
compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a
execução de procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela administração
da Companhia na compilação das informações financeiras pro forma oferecem base razoável
para apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação, e
para
obter evidência suficiente apropriada sobre se:
x Os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e
x As informações financeiras pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às
informações financeiras históricas.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em
consideração seu entendimento sobre a Companhia, sobre a natureza do evento ou da
transação com relação à qual as informações financeiras pro forma foram compiladas, bem
como outras circunstâncias relevantes do trabalho. O trabalho envolve ainda a avaliação da
apresentação geral das informações financeiras pro forma.
Acreditamos que a evidência obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião
sobre a compilação das informações financeiras pro forma.
Opinião
Em nossa opinião, as informações financeiras pro forma foram compiladas, em todos os
aspectos relevantes, com base no Comunicado CTG 06 - Apresentação de Informações
Financeiras Pro forma.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S/S
CRC-2SP034519/O-6

Lazaro
La
L
aza
z ro Angelim
Ang
gel
e im Serruya
Serrruya
Contador CRC-1DF015801/O-7
CRC-1DF015801/O-7
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Eletromidia S.A.
Demonstração consolidada do resultado pro forma (não auditada)
para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais)

Eletromidia
S.A.
161.832
(109.098)

Elemidia
Consultoria e
Serviços de
Marketing S.A.
10.065
(1.600)

Ajustes Pro
Forma
896
(896)

52.734

8.465

-

61.199

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

(76.025)
(11.971)
(27.410)
-

(26.708)
(469)
2.229
-

(1.668)
-

(102.733)
(12.440)
(26.849)
-

Prejuízo antes do resultado financeiro e
impostos

(62.672)

(16.483)

(1.668)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

4.484
(26.886)

163
(82)

(6.070)

Resultado financeiro, líquido

(22.402)

81

(6.070)

(28.391)

Prejuízo antes do imposto de renda e
contribuição social

(85.074)

(16.402)

(7.738)

(109.214)

(1.557)
27.282

6.290

2.631

Prejuízo do período

(59.349)

(10.112)

(5.107)

(74.568)

Atribuível aos acionistas controladores
Atribuível aos acionistas não-controladores

(57.689)
(1.660)

(10.112)

(5.107)
-

(72.908)
(1.660)

Receita, líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

No
ta
(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

Pro
Forma
172.793
(111.594)

(80.823)
4.647
(33.038)
-

(1.557)
36.203

As notas explicativas anexas são parte integrante dessas informações financeiras consolidadas condensadas
pro forma.
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Eletromidia S.A.
Demonstração consolidada do resultado pro forma (não auditada)
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Eletromidia
S.A.
296.264
(164.792)

Elemidia
Consultoria
e Serviços
de
Marketing
S.A.
147.906
(57.578)

Ajustes
Pro
Forma
12.806
(13.309)

Lucro bruto

131.472

90.328

(503)

221.297

Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

(61.139)
(24.044)
(2.097)
-

(15.410)
(20.097)
817
38

(20.012)
-

(76.549)
(44.141)
(21.292)
38

44.192

55.676

(20.515)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.692
(14.240)

1.037
(2.984)

(43.151)

Resultado financeiro, líquido

(12.548)

(1.947)

(43.151)

(57.646)

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social

31.644

53.729

(63.666)

21.707

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

(5.767)
(9.692)

(21.052)
3.608

21.646

Lucro líquido do período

16.185

36.285

(42.020)

10.450

Atribuível dos acionistas controladores
Atribuível dos acionistas nãocontroladores

13.873

36.285

(42.020)

8.138

2.312

-

-

2.312

Receita, líquida
Custos dos serviços prestados

Lucro antes do resultado financeiro e
impostos

No
ta
(a)
(b)

(c)

Pro
Forma
456.976
(235.679)

79.353

(d)

(e)

2.729
(60.375)

(26.819)
15.562

As notas explicativas anexas são parte integrante dessas informações financeiras consolidadas condensadas
pro forma.
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Eletromidia S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma (não auditadas)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1

Descrição da transação e base para elaboração das informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma
I.

Descrição da transação
Em 31 de janeiro de 2020, a Eletromidia S.A. (“Companhia” ou “Eletromidia”) adquiriu pelo valor de R$
498.230 a totalidade das ações de emissão da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
(“Elemidia”) que originou valor de ágio no montante de R$ 429.304, do qual o montante de R$ 62.910
foi devidamente alocado e o saldo residual permanece como ágio por expectativa de rentabilidade
futura (goodwill).
A Elemidia atua no segmento de conexão digital em elevadores de prédios comerciais e corredores
de shopping, como atividade principal a cessão de espaços em painéis e monitores eletrônicos
expositores para veiculação de material publicitário, institucional e/ou noticioso em locais públicos ou
privados.
Desta forma, as demonstrações dos resultados consolidadas pro forma para o período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 refletem a
aquisição da Elemidia.

II.

Base para elaboração das informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas da Eletromidia
demonstram o efeito relativo à aquisição de 100% das ações da Elemidia como se tal aquisição tivesse
ocorrido em 1º de janeiro de 2019. Estas informações financeiras consolidadas condensadas pro forma
não auditadas foram compiladas de acordo com a Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de
Informações Financeiras Pro Forma, conforme aprovada pela Deliberação CVM 709/13.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas aqui apresentadas se
baseiam:
(a) nas demonstrações financeiras consolidadas históricas da Eletromidia referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), auditadas pela Ernst & Young Auditores
Independentes S/S, que emitiu relatório de auditoria, sem modificação, em 7 de dezembro de
2020;
(b) nas informações contábeis intermediárias consolidadas históricas da Eletromidia contidas no
Formulário de Informações Trimestrais – ITR referentes ao período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020, elaboradas de acordo com a NBC TG 21 – Demonstração
Intermediária e com a IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo IASB, revisadas pela
Ernst & Young Auditores Independentes S/S, que emitiu relatório de revisão, sem modificação,
em 7 de dezembro de 2020;
(c) nas demonstrações financeiras históricas da Elemidia referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
auditadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, que emitiu relatório de
auditoria, sem modificação, em 13 de abril de 2020;
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(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
(d) nas demonstrações financeiras intermediárias históricas da Elemidia referentes ao período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020, elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S,
que emitiu relatório de auditoria, sem modificação, em 8 de dezembro de 2020;
As demonstrações consolidadas do resultado pro forma não auditadas refletem os efeitos da aquisição
de 100% do capital social da Elemidia em nossos resultados como se referida aquisição tivesse
acontecido em 1º de janeiro de 2019.
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma não auditadas foram elaboradas e
estão sendo apresentadas exclusivamente para fins informativos no pressuposto da aquisição da
Elemidia e não devem ser utilizadas como indicativo de futuras demonstrações financeiras
consolidadas ou interpretadas como demonstrações dos resultados e financeiras efetiva da
Companhia.
As demonstrações consolidadas dos resultados pro forma devem ser lidos em conjunto com as
demonstrações do resultado históricas para o período de nove meses findos em 30 de setembro de
2020 e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 das empresas envolvidas.
2

Ajustes pro forma
As informações financeiras consolidadas condensadas pro forma foram elaboradas e apresentadas a partir
das demonstrações financeiras históricas de cada entidade e os ajustes pro forma foram determinados
com base em premissas e estimativas, as quais acreditamos serem razoáveis, e incluem os seguintes
ajustes:
Balanço Patrimonial pro forma
Considerando os requerimentos de apresentação do balaço patrimonial pro forma nos termos do parágrafo
19 da Orientação Técnica OCPC 06 – Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma, uma vez que
o balanço patrimonial consolidado da Companhia incluído nas Informações Trimestrais – ITR de 30 de
setembro de 2020 já reflete os efeitos da transação, não foi necessária a apresentação do balanço
patrimonial pro forma em 30 de setembro de 2020.
Demonstração do resultado pro forma
As demonstrações do resultado pro forma da Companhia foram preparadas de acordo com a Orientação
Técnica OCPC 06 – Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma, para demonstrar o resultado
do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e o resultado do período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, caso a Companhia Adquirida tivesse sido adquirida em 1° de janeiro de 2019. Portando,
para apresentação da demonstração do resultado pro forma de 31 de dezembro de 2019, foi considerado
o resultado integral da Eletromidia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e para a apresentação
da demonstração do resultado pro forma de 30 de setembro de 2020 foi considerado somente o resultado
do mês de janeiro de 2020 da Companhia Adquirida, uma vez que os demais meses já foram consolidados
nas informações trimestrais históricas da Companhia.
(a)

Receita liquida

Reflete ajuste para alinhamento de prática contábil entre as entidades, uma vez que a Elemidia reconhecia
o montante de bonificação de volumes como redutor da receita líquida e a Eletromidia reconhecia nos
custos dos serviços prestados, portanto o montante foi reclassificado. Os valores reclassificados foram de
R$ 896 no período de um mês findo 31 de janeiro de 2020, e R$ 12.806 referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019.
7
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(b) Custos dos serviços prestados
Reflete ajuste para alinhamento de prática contábil entre as entidades, uma vez que a Elemidia reconhecia
o montante de bonificação de volumes como redutor da receita líquida e a Eletromidia reconhecia nos
custos dos serviços prestados, portanto o montante foi reclassificado. Os valores reclassificados de R$
896 no período de um mês findo em 31 de janeiro de 2020, e R$ 12.806 no exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.
Adicionalmente, a Companhia revisou os contratos de arrendamento da Elemidia, e nesta análise a
Companhia desreconheceu o contrato de arrendamento relativo ao Shopping Eldorado por entender que
o mesmo não se enquadrava no escopo do CPC 06-R2 (IFRS 16), este desreconhecimento causou um
impacto de de R$ 503 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
(c)

Outras receitas (despesas), líquidas

Corresponde ao reconhecimento dos impactos da amortização dos intangíveis e depreciação da mais valia
de acordo com o “purchase price allocation” (“PPA”), o impacto no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019 foi de R$ 1.668 e no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de R$ 20.012.
Os ativos intangíveis identificados e valorados foram: tecnologia desenvolvida internamente (software),
acordo de não competição e franquias. Além disso foram considerados para o cálculo a mais valia dos
ativos fixos e write-off de software.
O Software foi valorado utilizando a metodologia do “Income Approach – Multi-Period Excess Earnings
Mehod”. Foi estimado com isso o valor justo de R$ 58.987 mil a ser amortizado pelo período de 3,9 anos
equivalente a 47 meses. Para o cálculo da amortização em 2019 foi considerada a proporção 12/47 avos
e para o mês de janeiro de 2020 a proporção 1/47 avos.
Com relação ao intangível Franquias a metodologia utilizada foi do “Income Approach – Relief from royalty
Method”, resultando no valor de R$ 2.162 mil a ser amortizado pelo período de 3 anos equivalente a 36
meses. Para o cálculo da amortização em 2019 foi considerada a proporção 12/36 avos e para o mês de
janeiro de 2020 a proporção 1/36 avos.
O valor justo acordo de não competição foi estimado pela metodologia “Abordagem da Renda – With or
Without”, resultando em um valor de R$ 5.813 mil a ser amortizado pelo período de 5 anos equivalente a
60 meses. Para o cálculo da amortização em 2019 foi considerada a proporção 12/60 avos e para o mês
de janeiro de 2020 a proporção 1/60 avos.
Além disso foi considerado a mais valia dos ativos fixos calculada com as metodologias de “Método do
Custo Direto, Comparativo de Dados de Mercado e Método de Custo Indireto” chegando-se na avaliação
de mais valia no valor de R$ 5.534 mil amortizado pelo período de 16 meses, tendo sido 12/16 avos
alocados em 2019 e 1/16 avos em jan/2020.
Por último o write-off do software no valor de R$ 1.790 mil somada a amortização do período.
(d) Despesas financeiras
A Companhia revisou os contratos de arrendamento da Elemidia, e nesta análise a Companhia
desreconheceu o contrato de arrendamento relativo ao Shopping Eldorado por entender que o mesmo não
se enquadrava no escopo do CPC 06-R2 (IFRS 16), este desreconhecimento casou um impacto positivo
de R$ 859 no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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Eletromidia S.A.
Notas explicativas da administração às informações financeiras consolidadas
condensadas pro forma (não auditadas)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Adicionalmente, foi realizado ajuste pro forma de despesas financeiras no montante de R$ 6.070 para o
período de um mês findo em 31 de janeiro de 2020 equivalente a dois meses de juros uma vez que as
debêntures foram emitidas em março de 2020, e R$ 44.010 para o exercício findo em 31 de dezembro de
2019, decorrentes dos encargos financeiros relacionados com o endividamento contratado para financiar
a aquisição da Elemidia. Os encargos financeiros foram calculados considerando as taxas contratuais de
CDI + 2,70% a.a.
(e)

Imposto de renda e contribuição social – diferido

Corresponde ao impacto de imposto de renda e contribuição social calculados às alíquotas previstas pela
legislação fiscal vigente de 25% e 9% (34% alíquota combinada), respectivamente, sobre os ajustes pro
forma de (b), (c) e (d) anteriormente descritos.
*
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*
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com Relatório do auditor independente
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ELEMIDIA S/A

Relatório de Administração
Como medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19, ao longo dos 9M20 continuamos
tomando medidas preventivas, incluindo, mas não se limitando, a revisão dos contratos de
Concessões e Licitações; Revisão dos contratos de Aluguéis e Prestadores de Serviços; Adoção da
MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda); Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos Fornecedores e
parceiros de negócio; Renegociação dos prazos de recebimento junto a clientes e Revisão do Plano
de Investimentos.
Destaques Operacionais e Financeiros do 9M20
x
A Receita Operacional Líquida totalizou R$ 61,7 milhões nos 9M20, uma redução de
39,7% em relação aos 9M19 devido principalmente pelo menor volume de vendas realizadas em
decorrência da retração econômica pelos efeitos da pandemia COVID-19.
x
Nos 9M20, o Lucro Bruto totalizou R$ 48,0 milhões, ou 38,2% menor em comparação aos
9M19, quando apuramos um Lucro Bruto de R$ 77,8 milhões. A margem bruta nos 9M20 foi de
77,9% (76,0% em 9M19), devido principalmente ao desempenho positivo dos ativos.
x
Nos 9M20, as despesas com vendas, gerais e administrativas totalizaram R$ 60,1
milhões, 28,1% superior ao registrado no 9M19, esse acréscimo se deu principalmente pela
contratações de consultorias e assessorias inerentes ao processo de Due Diligencie realizado.
x
Nos 9M20 o Prejuízo atingiu valor de R$ 7,4 milhões, nos 9M19 apuramos um Lucro
líquido de 19,6 milhões, ou seja, reduzimos em 138,2% o resultado apurado. Esses resultados
apurados foram impactados principalmente pelos reflexos da pandemia do COVID-19 e despesas
inerentes ao processo de Due Diligencie realizado.
Declaração da Diretoria Estatutária
Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM 480, os Diretores da
Companhia declaram que discutiram, revisaram e concordaram com a opinião expressa no
relatório de auditoria da Ernst & Young Auditores Independentes S.A.(“EY”). sobre as
demonstrações financeiras intermediárias relativas aos períodos findos em 30 de setembro de
2020 e 2019.
Relacionamento com Auditor Independente
Ao longo do período findo em 30 setembro de 2019, a Companhia utilizou os serviços de auditoria
independente da Ernst & Young Auditores Independentes S.A.(“EY”) para realizar auditoria e emitir
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia. A
administração da Companhia informa que não contratou o auditor independente em serviços de
consultoria que possam gerar conflitos de interesse ou de independência.
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São Paulo Corporate Towers
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
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04543-011 - São Paulo – SP - Brasil
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Acionistas e Administradores

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o período findo de nove meses findos nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 30 de
setembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
de nove meses findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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, 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.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes
As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório, em 13 de
abril de 2020, com uma opinião sem modificação sobre essas demonstrações
contábeis.
As demonstrações financeiras da Companhia para os períodos de nove findos em 30 de
setembro dezembro de 2019, apresentadas para fins de comparação, não foram auditadas por
nós ou por outro auditor independente.
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do
auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem
o Relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras intermediárias não abrange o Relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras intermediárias, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a
este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras , a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
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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:
x Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras ,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais.
x Obtivemos 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.
x Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
x Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras 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 a não mais se manter em continuidade operacional.
x Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações, e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente
tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Lazaro Angelim Serruya
Contador CRC-1DF015801/O-7
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ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos

Nota

30.09.2020

31.12.2019

36.659
23.965
624
4.555

42.049
39.773
129
4.385

65.803

86.336

6
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117

19

15.312
102

11.444
-

966
68.246
9.083
5.082

954
69.634
10.515
14.867

99.216

107.531

165.019

193.867

3
4
6

Total do ativo circulante
Não circulante
Depósitos judiciais
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Investimento
Imobilizado
Intangível
Direito de uso

Total do ativo não circulante

Total do ativo

7
8
9

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias
4
437

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Passivo de arrendamento
Receita diferida

Nota
11
13
14
10
15

Total do passivo circulante

30.09.2020

31.12.2019

23.735
1.750
4.732
1.259
1.569
21.444

24.285
1.776
11.465
7.503
3.864
3.327

54.489

52.220

298
-

1.649

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações tributárias
Passivo de arrendamento
Provisão para contingências
Partes relacionadas

11
12
14
10
16
17

Total do passivo não circulante
Total do passivo
Capital social

18

2.725
3.578
1.967
424

50.224
1.774
11.679
296
-

8.992

65.622

63.481

117.842

30.294

25.632

Ações em tesouraria
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados

(1.166)
29.894
49.547
(8.197)

2.012
49.547
-

Total do patrimônio líquido

101.538

76.025

Total do passivo e do patrimônio líquido

165.019

193.867

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias
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ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Demonstração dos resultados

Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Receita, líquida
Custos dos serviços prestados

20
21

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado de equivalência patrimonial

21
21
21

Lucro (prejuízo) operacional
Receitas (despesas) financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

22
22

Resultado financeiro, líquido
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Imposto de renda e contribuição social - diferido
Lucro líquido (prejuízo) do período
Lucro (prejuízo) por ação (expresso em R$ por ação)
Básico
Diluído

19
19

01.01.2020 a
30.09.2020

01.01.2019 a
30.09.2019
(Não auditado)

61.728
(13.652)

102.391
(24.573)

48.076

77.818

(56.825)
(3.123)
1.830
13

(41.366)
(5.642)
48
32

(10.029)

30.890

1.257
(2.596)

425
(1.409)

(1.339)

(984)

(11.368)

29.906

3.869

(10.812)
538

(7.499)

19.632

(0,24)
(0,24)

0,81
0,76

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias
6
439

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

01.01.2020 a
30.09.2020
Lucro líquido (prejuízo) do período
Outros resultados abrangentes

(7.499)
-

01.01.2019 a
30.09.2019
(Não auditado)
19.632
-

Resultado abrangente do período

(7.499)

19.632

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias.
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441
18
18

18
18
18
30.294

-

(516)
(237)
753
-

(516)

26.148
26.148
4.040
106
-

(516)
-

26.148
-

(-) Capital a
integralizar

-

(1.166)
1.166

(1.166)

(1.166)
-

Ações em
tesouraria

(2.012)
-

2.012
-

1.986

1.986
-

Outorga de
ações

8

-

-

29.894

29.894
-

Outras
reservas de
capital

Reserva de capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.

Em 31 de dezembro de 2019
Aporte de capital
Integralização do capital
Vendas das ações em Tesouraria
Prejuízo na venda das ações em
Tesouraria
Plano de opções de compra de ações
Prejuízo do período
Em 30 de setembro de 2020

Em 31 de dezembro de 2018
Plano de opções de compra de ações
Lucro líquido do período
Em 30 de setembro de 2019 (Não
auditado)

Capital
Nota social

Capital social

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A

4.894

4.894
-

3.268

3.268
-

-

-

44.653

44.653
-

Reserva de lucros
Reserva de
retenção de
lucros
Legal

(698)
(7.499)
(8.197)

-

46.247

26.615
19.632

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

(698)
(2.012)
(7.499)
101.538

76.025
3.803
30.753
1.166

75.967

56.335
19.632

Total

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Demonstração dos valores adicionados
Exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

30.09.2020

30.09.2019
(Não auditado)

(11.368)

29.905

1.017
1.671
(993)
14.542
(12)
(6)
(2.012)
2.839

1.162
73
75
13.918
(32)
61
45.162

Variações de ativos e passivos:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Depósitos judiciais
Outros créditos
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Receita diferida
Dividendos a pagar
Outras obrigações

16.801
(495)
(170)
(308)
(101)
(550)
(6.733)
(217)
18.117
423

(2.124)
(9.544)
(214)
102
(113)
2.289
392
8.963
(2.287)
(6.827)
6.119

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

29.606

41.918

Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos

(5.076)
(1.256)

(9.179)
(337)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais depois do imposto de renda,
contribuição social e juros pagos

23.274

32.402

Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisições de imobilizado, intangível e direito de uso

(11.186)

(35.883)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(11.186)

(35.883)

Fluxo de caixa - atividades de financiamentos
Empréstimos, financiamentos e debêntures – amortizações
Pagamento de arrendamento
Aumento de capital
Venda de ações em tesouraria

(51.362)
(1.141)
34.556
468

(2.344)
(2.041)
-

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos

(17.478)

(4.385)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

(5.390)

(7.866)

Demonstração do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

42.049
36.659

17.253
9.387

Fluxo de caixa de atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos
Provisão para demandas judiciais
Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa
Depreciação e amortização
Equivalência patrimonial
Baixa de ativos
Plano de opção de ações

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas
Em 30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Informações sobre a companhia
A Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. e sua controlada têm como atividade principal: (i)
a cessão de espaços em “painéis/monitores eletrônicos expositores” para veiculação de material
publicitário, institucional e/ou noticioso em locais públicos ou privados, (ii) gestão e licenciamento de
software, (iii) intermediação de campanhas ou veiculação publicitárias e (iv) importação e exportação
de conteúdos eletrônicos publicitários, institucionais, noticiosos e culturais.
A Elemidia é a maior operadora de mídia exterior digital da América Latina. Fundada em 2003, a
Companhia está presente em 54 cidades e 15 Estados do Brasil e conta com mais de 20.000 telas
instaladas em diversos canais, tais como: edifícios comerciais; edifícios residenciais; shopping centers;
supermercados; academias; e universidades.
Com um histórico de mais de 15 anos em publicidade de mídia indoor, iniciando sua operação em
elevadores de Edifícios Comerciais, em 2016 a Companhia lançou um novo produto em Edifícios
Residenciais que agrega a digitalização da comunicação com o condomínio, conteúdo e mídia, e desde
então mantém presença em mais de 3.000 prédios em 7 praças diferentes.

A Companhia é uma sociedade por ações com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
A emissão dessas informações intermediárias foi autorizada pela Administração em 8 de dezembro de
2020.
2.
2.1

Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias
Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as normas internacionais de
contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS).
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas com base no custo histórico,
exceto por determinados instrumentos financeiros que foram mensurados pelo valor justo.
As demonstrações financeiras intermediárias apresentam informações comparativas em
relação ao exercício e período anterior.
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica OCPC 07,
emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas demonstrações financeiras. Dessa
forma, as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e
correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são contabilizados com
base no método da equivalência patrimonial.
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A Administração avaliou a capacidade da Companhia de continuar operando normalmente e está
convencida de que ela possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro.
Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa
gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuarem operando. Assim, estas
informações financeiras intermediárias foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.
Conforme permitido pelo CPC 36 - Demonstrações Consolidadas, a Companhia optou por não
apresentar informações financeiras intermediárias consolidadas, considerando que a sua controladora
Eletromidia S.A. elaborou informações financeiras intermediárias consolidadas que incluiu as
informações financeiras da Companhia, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo
os pronunciamentos do CPC. A controladora não fez qualquer objeção à não apresentação de
informações financeiras intermediárias consolidadas por parte da Companhia. Adicionalmente, os
instrumentos de dívida e patrimoniais não são negociados publicamente.
Em 31 de janeiro de 2020, os antigos controladores da Companhia alienaram 100% das ações
ordinárias da Companhia para a Eletromidia S.A. Neste contexto, o resultado do período de 1° a 31 de
janeiro de janeiro de 2020 e do período de 8 (oito) meses findo em 30 de setembro de 2020 pode ser
assim demonstrado:
1° de janeiro a
31 de janeiro
de 2020

1° de fevereiro
a 30 de
setembro

Período de 9
meses findo em
30 de setembro
de 2020

10.065
(1.600)

51.663
(12.052)

61.728
(13.652)

8.465

39.611

48.076

Despesas operacionais
Gerais e administrativas
Comerciais
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas), líquidas

(26.708)
(469)
2.229

(30.117)
(2.654)
13
(2.410)

(56.825)
(3.123)
13
(181)

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro,
participações e impostos

(16.483)

4.443

(12.040)

163
(82)

1.094
(503)

1.257
(585)

81

591

672

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social

(16.402)

5.034

(11.368)

Imposto de renda e contribuição social - diferido

6.290

(2.421)

3.869

(10.112)

2.613

(7.499)

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido

Lucro líquido do período
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Base de preparação e apresentação
Todos os valores apresentados nestas informações financeiras intermediárias estão expressos em
milhares de reais, exceto quando indicado de outro modo. Devido ao uso de arredondamentos, os
números apresentados ao longo dessas informações financeiras intermediárias podem não perfazer
precisamente os totais apresentados.
Estas informações intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, uma vez que seu objetivo é prover uma
atualização das atividades, eventos e circunstâncias significativas em relação àquela demonstração
financeira.
Segmento de negócios
A Companhia possui um único segmento operacional, que é utilizado pelos acionistas e diretoria para
fins de análises e tomadas de decisões.
Base de apresentação
As políticas contábeis, moeda funcional e de apresentação, estimativas e julgamentos, gestão de riscos
e métodos de mensuração são os mesmos adotados na elaboração das últimas demonstrações
financeiras anuais, exceto pelas novas políticas contábeis relacionadas na nota 3 – Mudanças nas
principais políticas contábeis.
2.2

Impactos COVID - 19
No início de 2020, a Organização Mundial de Saúde - OMS decretou que o surto do coronavírus
(“COVID-19”) configura uma pandemia em escala global. A referida pandemia já demonstrou ter
impactos relevantes, incluindo o fechamento de estabelecimentos comerciais, criação de condições
desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimentos global, podendo afetar a
disponibilidade de determinadas mercadorias comercializadas pela Companhia. Adicionalmente, o
aumento significativo dos casos de COVID-19 nas regiões do Brasil onde a Companhia opera, em
conjunto com as medidas adotadas para contenção do surto e preservação do bem estar e saúde de
seus colaboradores, culminaram no fechamento temporário de suas lojas físicas a partir de 21 de
março de 2020.
Durante o período tivemos um crescimento substancial nas nossas vendas online. Adicionalmente, as
lojas foram sendo reabertas de acordo com os cronogramas e padrões de segurança definidos pelos
Estados e Municípios em que operamos. A Companhia vem adotando uma série de medidas visando
mitigar os impactos gerados pelo COVID-19 em suas operações, incluindo: (i) instituição de dois
comitês extraordinários visando maior celeridade na tomada de decisão e na reação da Companhia a
eventuais novos desafios decorrentes da pandemia da COVID-19; (ii) adoção de medidas de
preservação de caixa, de forma que a Companhia tenha os recursos necessários para suas operações
enquanto perdurar a crise gerada pela pandemia; (iii) adesão à Medida Provisória 936, suspendendo
alguns contratos de trabalho e reduzindo a jornada de trabalho de alguns colaboradores, bem como
adesão às portarias e instruções do Ministério da Economia e Receita Federal postergando o
pagamento de alguns tributos e obrigações (iv) otimização de estoque; (v) aprimoramento dos canais
digitais de venda online e Atendimento aos consumidores; e (vi) emprego de home office para
trabalhadores, em observância aos protocolos estabelecidos pelas autoridades públicas competentes.
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Não obstante, neste momento, nem a Companhia nem sua Administração conseguem prever ou
estimar precisamente o impacto nos resultados futuros das operações, nos fluxos de caixa ou na
condição financeira futura da Companhia, uma vez que a COVID-19 continua a impactar a atividade
econômica mundial e representa o risco de que a Companhia, colaboradores, prestadores de serviço,
fornecedores, clientes e outros parceiros de negócios possam ser impedidos de realizar determinadas
atividades de negócios por um período indeterminado, inclusive devido a paralisações que podem ser
solicitadas por autoridades governamentais como medida preventiva.
A Companhia também implementou uma série de ações para manutenção operacional e a gestão do
caixa. Dentre as ações tomadas, figuram como as principais:
x
x
x
x
x
x

Revisão dos contratos de concessões e licitações;
Revisão dos contratos de aluguéis e prestadores de serviços;
Adoção da MP nº 936/2020 convertida em Lei 14.020/2020 (Programa emergencial de manutenção
do emprego e da renda);
Renegociação dos prazos de pagamentos junto aos fornecedores;
Renegociação dos prazos de recebimento junto a clientes anuais;
Revisão do plano de investimentos.

Apesar do cenário extremamente desafiador e instável no país durante o ano de 2020, o desempenho
de vendas da Companhia está em linha com as nossas projeções revisadas, pós COVID-19.
A Companhia está em constante revisão dos contratos com os prestadores de serviços e insumos, de
tal forma que mantenha a eficiência operacional e os custos e despesas estejam em linha com o volume
de negócio e as previsões orçamentárias.
Em suma, a Companhia vem permanentemente monitorando o cenário e mantém um plano de ajuste
dinâmico, adaptável conforme a evolução do cenário econômico.
A Companhia atua no segmento de venda de publicidade para exposição para uma audiência localizada
em segmentos de transporte, como metrô e trens, segmentos de edifícios comerciais e residenciais,
em ambientes comerciais como shoppings e em ruas de algumas cidades.
A venda de publicidade depende do número de pessoas impactadas e da disposição de anunciantes a
investir. Portanto é diretamente relacionada à quantidade de pessoas circulando em ambientes públicos
e do ambiente de vendas. Com o retorno no número de pessoas circulando nas cidades identificamos
um retorno gradual e proporcional das vendas. Porém um retorno ao período de confinamento ou uma
extensão acima do previsto para volta à situação sanitária normal poderá ter um impacto nas projeções
de vendas.
Nesse cenário serão tomadas ações similares às realizadas em 2020 com revisões, renegociações e
suspensões de contrato além da revisão da base de despesas da Companhia para suportar esse novo
cenário de vendas, somadas às renegociações de prazos com fornecedores e clientes.
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Adicionalmente, no sentido de preservar os colaboradores da Companhia a Administração elaborou e
está aplicando as ações listadas a seguir:
x Priorização do trabalho remoto (home office);
x Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
x Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, audioconferências ou ligações
telefônicas;
x Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato com
casos confirmados ou suspeitos (isolamento social);
x Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de saída
do exterior (isolamento social);
x Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais; e
x Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.

Classificação circulante versus não circulante
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua
classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante
quando:
x Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da entidade.
x Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
x Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço.
x É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no pronunciamento técnico CPC 03
(R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para
liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do
balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.
Um passivo é classificado no circulante quando:
x Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da Companhia.
x Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado.
x Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço.
x A Companhia não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos 12 meses após a data do balanço.
A Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos
fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante.
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Imobilizado
Os itens que compõem o imobilizado são demonstrados ao custo, líquido de depreciação
acumulada e perdas acumuladas por perda por redução ao valor recuperável, se houver.
Esse custo inclui o custo de reposição do ativo imobilizado e custos de financiamentos
para projetos de construção de longo prazo se os critérios de reconhecimento forem
atendidos. Todos os demais custos de reparo e manutenção são reconhecidos no
resultado, quando incorridos.
A depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil estimada dos
ativos, conforme a seguir apresentado:
Grupo do ativo imobilizado
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Painéis
Equipamentos de informática
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Outros

% a.a.
10
10
10
10
5
5
5
10

Um item de imobilizado é baixado quando vendido (por exemplo, na data que o
recebedor obtém controle) ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado
do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado
como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são
incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor
residual e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Ativos intangíveis
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do
seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação
de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento
inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e
perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente,
excluindo custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é
refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil e avaliados em
relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um ativo
intangível com vida definida são revisados no mínimo no fim de cada exercício social.
Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos
futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de
amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis.
A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do
resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível.
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Ativos intangíveis--Continuação
Ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados mas são testados
anualmente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente ou no
nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é revisada
anualmente para determinar se esta avaliação continua a ser justificável. Caso contrário,
a mudança na vida útil de indefinida para definida é feita de forma prospectiva.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados
benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou
perda resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da
venda e o valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do
exercício.
Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
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.
i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de
negócios do Grupo para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a
receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo ou
para as quais o Grupo tenha aplicado o expediente prático, o Grupo inicialmente mensura
um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um
ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de juros” (também referido como teste de
“SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Essa avaliação é executada em nível de
instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por
meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
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O modelo de negócios do Grupo para administrar ativos financeiros se refere a como ele
gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios
determina se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da
venda dos ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros classificados e mensurados
ao custo amortizado são mantidos em plano de negócio com o objetivo de manter ativos
financeiros de modo a obter fluxos de caixa contratuais enquanto ativos financeiros
classificados e mensurados ao valor justo em contrapartida a outros resultados
abrangentes são mantidos em modelo de negócio com o objetivo de obter fluxos de caixa
contratuais e também com o objetivo de venda.
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de
um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações
regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que o Grupo se
compromete a comprar ou vender o ativo.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro
categorias:
x Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
x Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida);
x Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu
desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e
x Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o
método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta
redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros do Grupo ao custo amortizado incluem contas a receber de clientes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos
de dívida)
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes,
a receita de juros, a reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor
recuperável são reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma
maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações
restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados abrangentes. No
momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do valor justo reconhecida em
outros resultados abrangentes é reclassificada para resultado.
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Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes
(instrumentos patrimoniais)
No reconhecimento inicial, o Grupo pode optar, em caráter irrevogável, pela classificação
de seus instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos
do CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos para
negociação. A classificação é determinada considerando-se cada instrumento,
especificamente.
Ganhos e perdas sobre estes ativos financeiros nunca são reclassificados para resultado.
Os dividendos são reconhecidos como outras receitas na demonstração do resultado
quando constituído o direito ao pagamento, exceto quando o Grupo se beneficia destes
proventos a título de recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que
estes ganhos são registrados em outros resultados abrangentes. Instrumentos
patrimoniais designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não
estão sujeitos ao teste de redução ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
x Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
x O Grupo transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a
um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) o Grupo transferiu
substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) o Grupo nem transferiu
nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o
controle do ativo.
Quando o Grupo transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra
um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da
propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e
benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, o Grupo continua a reconhecer o
ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado. Nesse caso, o Grupo
também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e o passivo associado são
mensurados em uma base que reflita os direitos e as obrigações retidos pelo Grupo.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado
pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação
recebida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
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Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
Divulgações adicionais referentes à redução ao valor recuperável de ativos financeiros
são também fornecidas nas seguintes notas explicativas: Divulgações para premissas
significativas e Contas a receber de clientes.
As perdas de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa
contratuais devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que o Grupo
espera receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa
original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de
garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições
de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o
reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de
crédito resultantes de eventos de inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda
de crédito esperada de 12 meses). Para as exposições de crédito para as quais houve
um aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, é necessária
uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida remanescente da
exposição, independentemente do momento da inadimplência (uma perda de crédito
esperada vitalícia).
Para contas a receber de clientes o Grupo aplica uma abordagem simplificada no cálculo
das perdas de crédito esperadas. Portanto, o Grupo não acompanha as alterações no
risco de crédito, mas reconhece uma provisão para perdas com base em perdas de
crédito esperadas vitalícias em cada data-base. O Grupo estabeleceu uma matriz de
provisões que se baseia em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para
fatores prospectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico.
O Grupo considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os
pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, o
Grupo também pode considerar que um ativo financeiro está em inadimplemento quando
informações internas ou externas indicam ser improvável o Grupo receber integralmente
os valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer melhorias de crédito
mantidas pelo Grupo. Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável
de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.
ii)

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado
ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo,
conforme apropriado.
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Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou
menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado,
os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo
financeiro.
Os passivos financeiros do Grupo incluem fornecedores e outras contas a pagar,
empréstimos, financiamentos e debêntures.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em
duas categorias:
x Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
x Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito
abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Essa categoria também inclui
instrumentos financeiros derivativos contratados pelo Grupo que não são designados
como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos
embutidos separados também são classificados como mantidos para negociação a
menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes.
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do
resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do
resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do
CPC 48 forem atendidos. O Grupo não designou nenhum passivo financeiro ao valor
justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos e debentures)
Esta é a categoria mais relevante para o Grupo. Após o reconhecimento inicial,
empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados
subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, bem
como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
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O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva.
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira
na demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. 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.
iii) Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a intenção
de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente.
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não circulantes (impairment) e
respectiva reversão
A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou
tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo
tais evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável,
é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos
que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade
geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre
que possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras
e interessadas com ativos semelhantes. Na ausência de transações observáveis neste
sentido, uma metodologia de avaliação apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos
neste modelo são corroborados por indicadores disponíveis de valor justo, como preços
cotados para entidades listadas, entre outros indicadores disponíveis.
O Grupo baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas previsões
e orçamentos financeiros mais recentes. As projeções baseadas nestas previsões e
orçamentos geralmente abrangem o período de cinco anos. Uma taxa média de
crescimento de longo prazo é calculada e aplicada aos fluxos de caixa futuros após o
quinto ano.
A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente
com a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de reporte para
determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor recuperável
reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo existir, o
Grupo estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa. Uma perda
por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é revertida
apenas se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor
recuperável do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A
reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que
teria sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma
perda por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Essa
reversão é reconhecida no resultado.
O teste de redução ao valor recuperável do ágio é feito anualmente em 31 de dezembro
ou quando as circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado.
A perda por desvalorização é reconhecida para uma unidade geradora de caixa ao qual o
ágio esteja relacionado. Quando o valor recuperável da unidade é inferior ao valor
contábil da unidade, a perda é reconhecida e alocada para reduzir o valor contábil dos
ativos da unidade na seguinte ordem: (a) reduzindo o valor contábil do ágio alocado à
unidade geradora de caixa; e (b) a seguir, aos outros ativos da unidade
proporcionalmente ao valor contábil de cada ativo.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução
ao valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da
unidade geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem
perda por desvalorização do valor contábil.
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Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e depósitos
a curto prazo com alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da
data de contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Estes saldos
são mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não
para investimento ou outros fins.
Provisões para contingências
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor
possa ser feita.
A despesa relativa à constituição de qualquer provisão é apresentada na demonstração
do resultado, líquida de qualquer reembolso, na linha de outras receitas e despesas
operacionais, pelo seu valor histórico de principal, e no resultado financeiro a atualização
do valor histórico de principal até a data do balanço.
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos para os quais é provável
que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência / obrigação e uma
estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento
jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda
funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais - R$, que é a
moeda funcional da Companhia.
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Arrendamentos
O Grupo avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
Grupo como arrendatário
O Grupo aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os
arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor. O Grupo reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos ativos
subjacentes.
Ativos de direito de uso
O Grupo reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou
seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de
uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos
passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos
passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos
de arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo
menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos.
Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para o Grupo
ao final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de uma opção
de compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo.
Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável.
Passivo de arrendamento
Na data de início do arrendamento, o Grupo reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos
fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um
índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os
pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de
compra razoavelmente certa de ser exercida pelo Grupo e pagamentos de multas pela
rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir o Grupo exercendo a
opção de rescindir a arrendamento.
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Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas no período em que ocorre o evento ou condição que gera
esses pagamentos.
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, o Grupo usa a sua taxa
de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros implícita no
arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de
arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de
arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo,
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa
usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação
de uma opção de compra do ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
O Grupo aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo a seus
arrendamentos de curto prazo de máquinas e equipamentos (ou seja, arrendamentos
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de início e
que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de
reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório
considerados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método
linear ao longo do prazo do arrendamento.
Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Quando a Companhia
compra ações do capital da Companhia (ações em tesouraria), o valor pago, incluindo
quaisquer custos adicionais diretamente atribuíveis (líquidos do imposto de renda), é
deduzido do patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia até que as ações
sejam canceladas ou reemitidas. Quando essas ações são subsequentemente
reemitidas, qualquer valor recebido, líquido de quaisquer custos adicionais da transação,
diretamente atribuíveis e dos respectivos efeitos do imposto de renda e da contribuição
social, é incluído no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia.
Tributos sobre serviços
As receitas de serviços estão sujeitas aos impostos descritos abaixo, e são apresentados
líquidos da receita de vendas na demonstração do resultado.
x Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 7,60%;
x Programa de Integração Social (PIS) - 1,65%;
x Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%;
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Esses encargos são apresentados como deduções de vendas. Os créditos decorrentes
da não cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos
serviços prestados na demonstração do resultado.
Reconhecimento da receita
Receita de contrato com cliente - veiculação de publicidade
A receita de contrato com cliente é reconhecida quando ocorre a efetiva transferência de
controle do serviço prestado, ou seja, quando a veiculação do serviço de publicidade é
efetuada aos clientes por um valor que reflita a contraprestação à qual a Companhia e
suas controladas esperam ter direito em troca desses bens ou serviços. A Companhia e
suas controladas concluem, de modo geral, que é o principal em seus contratos de
receita.
As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
relacionadas à receita de contrato com cliente são apresentadas em nota explicativa n° 3
- Julgamentos, estimativas e premissas contábeis.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos
descontos.
A receita de locação de espaço em seus equipamentos para veiculação de mensagens e
dados de interesse público e particular em seus painéis eletrônicos é reconhecida com
base no período de veiculação da mensagem, suportado por documento firmado entre as
partes.
Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa
efetiva de juros.
Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas
como passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
Essas contas a pagar são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa
efetiva de juros.
No cálculo do valor presente das contas a pagar, a Companhia utilizou como referência
as taxas livres de risco fornecida por fontes oficiais.

26

459

ELEMIDIA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MARKETING S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas
Em 30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo
em cada data de reporte. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo
ou pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre
participantes do mercado na data de mensuração. A mensuração do valor justo é
baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir o passivo
ocorrerá:
x
x

No mercado principal para o ativo ou passivo; e
Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo,
presumindo que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a
capacidade do participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo
em seu melhor uso possível ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria
o ativo em seu melhor uso. A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são
apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevantes e
minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita
a seguir, com base na informação de nível mais baixo que seja significativa à
mensuração do valor justo como um todo:

x
x
x

Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos a que a entidade possa ter acesso na data de mensuração;
Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e
Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível. Para ativos e passivos
reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente, o
Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando
a categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
A Companhia determina as políticas e os procedimentos para mensuração do valor justo,
como ativos financeiros não cotados, e para mensuração não recorrente. A Companhia é
responsável pelo departamento de avaliação de risco, os diretores financeiros e gerentes
de cada propriedade.
Os avaliadores externos estão envolvidos na avaliação de ativos significativos, como por
exemplo ativos financeiros não cotados, e passivos significativos, tais como
contraprestação contingente.
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O envolvimento de avaliadores externos é decidido anualmente pela Companhia, após
discussão com a Companhia e respectiva aprovação dele recebida. Os critérios de
seleção incluem conhecimentos de mercado, reputação, independência e verificação se
as normas profissionais são cumpridas.
A Companhia após discussão com os avaliadores externo, determina que técnicas de
avaliação e informações são utilizadas em cada caso. Para fins dessa análise, a
Admininstração confirma as principais informações utilizadas na última avaliação,
confrontando as informações constantes no cálculo da avaliação com os contratos e
demais documentos relevantes.

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas em
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige o uso de julgamentos,
estimativas e premissas que afetam os valores apresentados de ativos e passivos e de
receitas e despesas. As estimativas são elaboradas assumindo-se a continuidade dos
negócios e definidas com base nas informações disponíveis.
Mudanças nos fatos e nas circunstâncias podem fazer com que as estimativas sejam
revistas e os resultados reais podem ser diferentes das estimativas. As revisões das
estimativas são reconhecidas prospectivamente.
As estimativas e premissas são revisadas continuamente.
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3.

Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Os principais julgamentos são apresentados a seguir:
x Imobilizado e intangível: a Administração revisa a vida útil estimada dos bens do
imobilizado anualmente, ao encerramento de cada exercício. Durante o exercício, a
Administração concluiu que as vidas úteis dos bens do imobilizado e intangível eram
adequadas, não sendo requeridos ajustes;

4.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

30.09.2020

31.12.2019

437
36.222
36.659

2.064
39.985
42.049

As aplicações financeiras de curto prazo são compostas principalmente por Certificados de Depósitos
Bancários (“CDBs”) e Operações Compromissadas mantidas junto a instituições financeiras de primeira
linha, baseados na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários (“CDI”) com liquidez
imediata, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor.
5.

Contas a receber

Contas a receber
Contas a receber a faturar
Perdas estimadas para créditos de liquidação
duvidosa
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30.09.2020

31.12.2019

22.535
1.500

40.836
-

(70)
23.965

(1.063)
39.773
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A seguir é apresentada a idade de vencimento das contas a receber:
Saldo vencido e com perda por redução ao valor recuperável

2019

2020

A vencer

1 - 30 dias

31 -90 dias

> 91 dias

40.836

35.332

1.647

1.734

2.123

40.836

35.332

1.647

1.734

2.123

24.035

15.007

977

1.073

6.977

24.035

14.938

977

1.073

6.977

A Administração entende que o valor acima de 90 dias são recuperáveis, pois a inadimplência é baixa
quando analisado o total das contas a receber e historicamente não há incidências de não pagamento
de seus clientes.
A movimentação das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Constituição de provisão/ Reversão de provisão
Saldo em 31 de setembro de 2020

6.

Tributos a recuperar
30.09.2020
424
52
88
3
57
624

Imposto de renda (i)
Contribuição social (i)
COFINS
PIS
Outros impostos

i)

7.

(944)
(119)
(1.063)
993
(70)

31.12.2019
6
64
2
57
129

Os valores de imposto de renda e contribuição social estão substancialmente relacionados
com: (a) antecipações realizadas ao longo do período cuja utilização dar-se-á no
encerramento do exercício corrente e eventual saldo no próximo exercício; e (b) outros
créditos de imposto de renda e contribuição social de anos anteriores, cujo atual prazo
estimado para utilização é de até 12 meses.

Depósitos judiciais

Depósitos judiciais cíveis
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30.09.2020

31.12.2019

425
425

117
117

464

8.

(411)
(27)
2
(436)
(15)
(451)
90
105

Depreciação acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Em 30 de setembro de 2020

Em 30 de setembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

1.345
1.455

(1.263)
(233)
1.366
(130)
(120)
(250)

1.651
1.407
(1.473)
1.585
10
1.595

Benf. em
propriedade de
terceiros

63
317

(3.890)
(472)
163
(4.199)
(224)
354
(4.069)

4.623
2
(164)
55
4.516
(384)
4132

Computadores
e periféricos

102
113

(411)
(42)
436
(17)
(11)
(28)

803
105
(778)
130
130

Móveis e
Utensílios

62.938
65.146

(19.850)
(10.905)
141
(30.614)
(11.655)
58
(42.211)

54.642
15.333
(283)
26.068
95.760
6.616
(472)
3.245
105.149

Instalações (*)

3.708
2.498

(12)
(4)
(16)
(3)
(19)

7.326
21.311
(26.123)
2.514
4.458
(3.245)
3.727

Outros
(**)

68.246
69.634

(25.837)
(11.683)
2.108
(35.412)
(12.028)
412
(47.028)

69.588
38.158
(2.700)
105.046
11.084
(856)
115.274

Total

31

(*) Refere-se à aquisição de equipamentos para investimento nas instalações dos segmentos de Edifícios Comerciais, Residenciais e Shoppings, para aumento da rede de telas da Companhia em 2019.
(**) Refere-se a equipamentos adquiridos que estão em processo de instalação.

543
(2)
541
541

Máquinas e
equipamentos

Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Baixas
Transferências
Em 30 de setembro de 2020

Imobilizado

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
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9.

Intangível
Sistema
Computação

Ágio Aki
Midia

Luvas (*)

Total
Intangível

Custo
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 30 de setembro de 2020

1.629
2.022
3.651
102
3.753

3.359
3.359
3.359

500
4.899
5.399
5.399

5.488
6.921
12.409
102
12.511

Amortização acumulada
Em 31 de dezembro de 2018
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Adições
Em 30 de setembro de 2020

(992)
(802)
(1.794)
(724)
(2.518)

-

(100)
(100)
(810)
(910)

(992)
(902)
(1.894)
(1.534)
(3.428)

1.235
1.857

3.359
3.359

4.489
5.299

9.083
10.515

Em 30 de setembro de 2020
Em 31 de dezembro de 2019

(*) Em 2019, o valor de R$4.899 referem-se a pagamento para assumir os contratos de edifícios comerciais em
Brasília conforme acordo com Look In Door e de luvas para o parceiro Ancar referente à administração da mídia
dos shoppings da rede.
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10.

Direito de uso e passivo de arrendamento
Direito de uso – Arrendamento
A Companhia arrenda imóveis, equipamentos e veículos. Os prazos de arrendamento variam, sendo
que os contratos mais relevantes têm prazo de até quatro (4) anos. Adicionalmente, para esses
contratos há a opção de renovação do arrendamento após este período. Os pagamentos de
arrendamentos são reajustados anualmente, para refletir os valores de mercado, no entanto em regra
geral esses índices não são expostos explicitamente nos contratos firmados.
Os montantes registrados no ativo imobilizado são depreciados pelo menor prazo entre a vida útil
estimada dos bens e a duração prevista do contrato de arrendamento.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia também possui alguns arrendamentos de máquinas com
prazos iguais ou menores que 12 meses. Para esses casos, a Companhia e suas controladas aplicam
as isenções de reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo
valor.
As informações sobre arrendamentos para os quais a Companhia é o arrendatário são apresentadas
abaixo.
Total
Custo:
Em 01 de janeiro de 2019 – data da adoção
Adições
Em 31 de dezembro de 2019
Baixa
Em 30 de setembro de 2020

3.537
18.408
(11.726)
6.682

Depreciação:
Em 01 de janeiro de 2019
Despesa de amortização
Em 31 de dezembro de 2019
Adição
Baixa
Em 30 de setembro de 2020

(3.541)
(3.541)
(980)
2.921
(1.600)

Em 30 de setembro de 2020, líquido
Em 31 de dezembro de 2019, líquido

5.082
14.867
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Passivo de arrendamento
Controladora
Taxa
incremental
CDI + 2,70% a.a.

Moeda nacional
Arrendamento mercantil

Circulante
Não circulante

2020
5.147

2019
15.543

5.147

15.543

1.569
3.578

3.864
11.679

Na adoção do CPC 06 (R2) / IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento para os
contratos vigentes e que anteriormente estavam classificados como arrendamento operacional
segundo os princípios do CPC 06 / IAS 17 - Operações de Arrendamento Mercantil, com exceção dos
contratos enquadrados no expediente prático permitido pela norma e adotado pela Companhia.
Os passivos de arrendamento reconhecidos na data da adoção da nova norma contábil, em 1º de
janeiro de 2019 correspondem aos saldos a pagar remanescentes dos contratos de arrendamento,
mensurados à valor presente pelas taxas de desconto na data da sua adoção.

Valor nominal a pagar
Despesa financeira
Valor presente a pagar

2020
6.104
(957)
5.147

2019
18.823
(3.280)
15.543

Circulante
Não circulante

1.569
3.578

3.864
11.679

A seguir é demonstrada a idade de vencimento do passivo de arrendamento contemplando o ajuste a
valor presente em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019:
2020
Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

Total

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Acima de 5 anos

2.050
1.951
1.623
480
-

482
320
148
8
-

1.569
1.631
1.476
472
-

Total

6.104

957

5.147
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2019

Até 1 ano
Entre 1 e 2 anos
Entre 2 e 3 anos
Entre 3 e 4 anos
Entre 4 e 5 anos
Total

11.

Valor nominal
Passivo de
arrendamento

(-) AVP de
Passivos de
arrendamento

Total

5.097
4.841
4.716
3.710
458

1.393
1.032
631
218
6

3.704
3.809
4.085
3.492
453

18.823

3.280

15.543

Empréstimos e financiamentos

Bradesco
BNDES
Total

Linha
CCB
Cartão
BNDES

Vencimento
04/11/2021

Taxa de
juros anual
2,7% + CDI

20/11/2021

15,06%

Circulante
Não circulante

2020
2.048

2019
3.376

2.048

49
3.425

1.750
298

1.776
1.649

Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros

6.230
326
(2.344)
(337)

Saldo em 30 de setembro de 2019

3.875

Saldo em 31 de dezembro de 2019
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros

3.425
120
(1.362)
(135)

Saldo em 30 de setembro de 2020

2.048

Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
Os empréstimos e financiamentos possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não
cumprimento dessas. O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as
instituições listadas acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de
cláusula contratual, resultando na liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do
complemento dessas cláusulas ocorre por ocasião das demonstrações financeiras anuais, não
havendo em períodos intermediários.
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12.

Debêntures
Instituição financeira - BRL
Banco Itau

Linha

Vencimento

Debêntures

Taxa de juros
anual
1,8% + CDI

30.09.2020 31.12.2019
50.224

Total

-

50.224

Circulante
Não circulante

-

50.224

A seguir é apresentada a movimentação das debêntures:
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(+) Captações
(+) Provisão de juros
(-) Amortizações de principal
(-) Amortizações de juros

50.224
897
(50.000)
(1.121)

Saldo em 30 de setembro de 2020

-

1° Emissão de Debêntures
Em 25 de setembro de 2019, a Companhia captou R$ 50.000, por meio de emissão de 5.000 (cinco
mil) debêntures, com prazo de 60 (sessenta) meses. A emissão possui carência de 12 (doze) meses
de amortização e não terá seu valor nominal atualizado monetariamente. Os juros mensais pagos, até
31 de dezembro de 2019, totalizam R$ 940 com atualização monetária pro rata temporis (taxa CDI +
1,8%). A captação foi feita seguindo os requerimentos da Instrução CVM 476 que dispõe sobre as
ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a negociação desses
valores mobiliários nos mercados regulamentados.
Cláusulas restritivas - Covenants financeiros e não financeiros
As debêntures possuem cláusulas específicas para penalidade em caso de não cumprimento dessas.
O não cumprimento dessas cláusulas previstas nos acordos efetuados com as instituições listadas
acima é caracterizado por descumprimento de covenants ou descumprimento de cláusula contratual,
resultando na liquidação antecipada do contrato. O período de mensuração do complemento dessas
cláusulas ocorre por ocasião das demonstrações financeiras anuais, não havendo em períodos
intermediários.
Debêntures: Dívida Líquida / EBITDA menor ou igual a 2,0x, e EBITDA / Despesas Financeiras maior
ou igual a 3,0x.
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13.

Obrigações trabalhistas

Participação nos lucros
Salários a pagar
Encargos sobre folha
Provisão de férias
Encargos sobre férias
Provisão de 13º salário
Encargos sobre 13º salário
Outros

14.

2019

577
168
755
1.681
587
882
67
15
4.732

7.285
493
518
1.653
577
212
727
11.465

2020

2019

338
68
292
3.286
-

627
157
1.308
1.969
3.728
1.349
139

3.984

9.277

1.259
2.725

7.503
1.774

Obrigações tributárias

ISS a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
Parcelamentos - PERT
Imposto de renda a recolher
Contribuição social sobre o lucro a recolher
Outros impostos passivos

Circulante
Não circulante
15.

2020

Receita diferida

Receita diferida (*)

2020
21.444

Controladora
2019
3.327

21.444

3.327

(*) As receitas diferidas são registradas no passivo quando há faturamentos antecipados para prestação
de serviços futuros. As receitas antecipadas serão reconhecidas no resultado quando decorrido a
efetiva veiculação de mídia.
16.

Provisões para contingências
A Companhia está envolvida em determinados assuntos legais decorrentes do curso normal de seus
negócios, que incluem processos tributários, trabalhistas e cíveis.
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A Companhia classifica o risco de perda dos processos legais como provável, possível ou remoto e
registra provisões para perdas classificadas como provável, líquidas dos depósitos judiciais, conforme
determinado pela Administração da Companhia, com base na análise de seus assessores jurídicos, as
quais refletem razoavelmente as perdas prováveis estimadas. Os passivos judiciais classificados como
de perda possível são divulgados com base em valores razoavelmente estimados.
A Administração da Companhia acredita que, com base nos elementos existentes na data base destas
demonstrações financeiras, a provisão para riscos tributários, cíveis, comerciais e outros, bem como
para riscos trabalhistas, constituída de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil é suficiente
para cobrir eventuais perdas com processos administrativos e judiciais, conforme apresentado a seguir:
16.1

Processos com risco de perda provável
A Companhia e suas controladas respondem por processos judiciais e administrativos de natureza
trabalhista, cível e tributária, perante diferentes tribunais. A Administração da Companhia, baseada na
opinião de seus assessores legais e outras evidências, constituiu provisão para aquelas demandas cujo
desfecho desfavorável é considerado provável, ou que se trate de passivo contingente quando
proveniente de combinação de negócios. Em 30 de setembro de 2020, o saldo era de R$ 1.967. Em 31
de dezembro de 2019, o saldo era de R$ 296.
2020
101
656
1.210
1.967

Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias (a)

2019
296
296

(a) Autos de infração lavrados sob o fundamento de que a Companhia teria deixado de recolher o
ISS supostamente devido, referente ao ano de 2012 e 2014, sobre a prestação de serviços de
franquia (franchising) (item 17.07 da Lista de Serviços da Lei n° 13.701/2003), bem como por a
Companhia supostamente deixado de emitir notas fiscais relativas à prestação de serviço de franquia.
16.2

Processos com risco de perda possível
Existem processos em andamento para os quais, com base na opinião dos assessores jurídicos e em
consonância com as práticas contábeis adotadas, não foram registradas provisões por serem
classificados como risco possível, conforme demonstrado a seguir:
2020
934
34.987
35.921

Contingências cíveis
Contingências trabalhistas
Contingências tributárias (a)

(a)

38

2019
934
4.764
5.698

O Município de São Paulo lavrou autos de infração contra a Companhia. em 2016 para cobrança de ISS supostamente
não recolhido, nem declarado, incidente sobre serviços de franquia e publicidade, e imputação de multa regulamentar,
referente ao período de 2012 a 2014. A Companhia apresentou Impugnações, que atualmente aguardam julgamento
em primeira instância administrativa. Boa parte dos autos de infração se referem à atividade de cessão de espaço para
veiculação de publicidade, a qual, à época, não estava prevista como um fato gerador, sendo entendimento pacificado
no próprio Município de São Paulo que, à época, a atividade de veiculação de publicidade não estava sujeita ao ISS.
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17.

Partes relacionadas

17.1

Saldos e operações
Parte relacionada

Não
circulante

Circulante
Eletromidia S.A

2020
Passivo

Ativo

-

Não
circulante

Circulante
-

Resultado

-

424

Outras
despesas
operacionais

Outras receitas
operacionais (*)
-

-

Totais
424
(*) Os valores acima referem-se a despesas gerais e administrativas que são compartilhadas entre a controladora e suas
respectivas controladas.

Transações com partes relacionadas:
Os saldos das operações com partes relacionadas não possuem vencimento predeterminado e não
estão sujeitos a encargos financeiros. As operações mantidas com partes relacionadas representam,
principalmente, serviços que envolvem a administração e gestão organizacional da Companhia e de
suas investidas.
17.2

Remuneração do pessoal-chave da Administração
Em 30 de setembro de 2020, foram considerados como pessoal-chave da Administração os diretores
estatutários. A remuneração paga foi de R$ 4.468.107,90 (R$ 6.164.423,90 em 31 de dezembro
de 2019). Os benefícios de curto prazo incluem salários, férias, bônus, encargos sociais e benefícios
indiretos que incluem plano de pensão, assistência médica, seguro de vida, entre outros.

18.

Patrimônio líquido

(a)

Capital social
Em 30 de setembro de 2020 o capital social subscrito e totalmente integralizado da Companhia é de
R$ 30.294 (R$ 25.632 em 31 de dezembro de 2019), dividido em 36.146.831 ações (24.369.260 em 31
de dezembro de 2019) ações ordinárias unitárias, nominativas e sem valor nominal. As ações são
indivisíveis perante a Companhia e correspondem a um voto nas deliberações das Assembleias gerais.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de abril de 2020, foi deliberado uma emissão de
10.550.946 (dez milhões, quinhentos e cinquenta mil, novecentas e quarenta e seis mil ações ordinárias
da Companhia, perfazendo o valor total de emissão de R$ 30.000, sendo R$ 106 destinado ao capital
social da Companhia e R$ 29.894 destinado a reserva de capital.
No decorrer de 2020, a Companhia alienou a totalidade de suas ações em tesouraria pelo valor de R$
469, gerando um prejuízo de R$ 698 contabilizado diretamente em lucros acumulados no patrimônio
líquido.
Adicionalmente, no decorrer do exercício de 2020, os acionistas da Companhia integralizaram o valor
pendente do capital subscrito, no montante de R$ 515.
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(b)

Reserva legal
Constituída ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre o lucro líquido da Companhia, conforme os
termos da legislação societária. Em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado é R$ 4.894 (R$ 4.894
em 2019).

(c)

Reserva de retenção de lucros
Estabelecida pelo artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá ad
referendum, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do
exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado. Em 31 de dezembro de
2019, a reserva retenção de lucros monta o saldo de R$ 44.653. No exercício de 2020, não houve
alteração nos saldos.

(d)

Dividendos
Conforme disposição estatutária e legislação societária, aos acionistas estão assegurados dividendos
e/ou juros sobre o capital próprio, que somados correspondam, no mínimo, a 25% do lucro líquido do
exercício da Companhia, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.
Os acionistas deliberaram em assembleia pela não distribuição de dividendos em virtude da
necessidade de manutenção de caixa da Controlada para cumprimento de obrigações contratadas com
bancos.

(e)

Resultado básico e diluído por ação
Resultado básico
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido atribuível aos acionistas da
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício,
excluindo as ações ordinárias compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.
09/2020
Ordinárias

Resultado básico por ação

09/2019
Ordinárias

Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores

(7.499)

19.632

Quantidade de ações (em milhares) - média ponderada

31.618

24.369

(0,24)

0,81

Resultado básico por ação – Em reais
Resultado diluído por ação

O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas.
A Companhia tem apenas uma categoria de ações ordinárias potenciais diluídas: São consideradas as
opções de compra de ações, para as quais é feito um cálculo para determinar a quantidade de ações
que poderiam ter sido adquiridas pelo valor justo (determinado como o preço médio anual de mercado
da ação da Companhia), com base no valor monetário dos direitos de subscrição vinculados às opções
de compra de ações em circulação.
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A quantidade de ações calculadas conforme descrito anteriormente é comparada com a quantidade de
ações emitidas, pressupondo-se o exercício das opções de compra das ações.
.
Resultado diluído por ação
09/2020
09/2019
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas
Ajustes de opções de compras de ações
Quantidade média ponderada de ações ordinárias para
resultado diluído por ação
Resultado diluído por ação
(f)

(7.499)
31.618
-

19.632
24.369
1.502

31.618

25.872

(0,24)

0,76

Plano de opção de compra de ações e incentivos atrelados a ações
De acordo com o Pronunciamento CPC 10(R1) - Pagamentos Baseados em Ações, a Companhia
contabiliza a despesa correspondente às ações do Plano entre a data de outorga da opção e a data na
qual as opções sejam exercidas, com base no valor justo das opções concedidas na data da outorga.
Conforme o Pronunciamento CPC 10 (R1), as opções a serem concedidas e exercidas não gerarão
qualquer efeito nas Demonstrações de Resultado da Companhia uma vez que a despesa será
reconhecida durante o exercício de vesting.
A Companhia aprovou em 27 de novembro de 2017 o 1º Programa de outorga de opções de Compra
de Ações de Emissão da Companhia e a alocação das mesmas para determinados executivos e
empregados, com observância ao Plano de Opção de Compra aprovado na Assembleia Geral
Extraordinária de 27 de novembro de 2017 e alterado na Assembleia Geral Extraordinária de 4 de
novembro de 2019.
O efeito no resultado no período findo em 30 de setembro de 2020, foi no montante de R$ 2.012.
Adicionalmente, todos os programas descritos acima foram cancelados por ocasião da alienação de
100% das ações ordinárias da Companhia, conforme descrito na nota explicativa 2.
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19.

Imposto de renda e contribuição social

(a)

Reconciliação da receita (despesa) de imposto de renda e da contribuição social
2020

2019

(11.368)

29.906

34%

34%

Diferenças permanentes
Equivalência patrimonial
Encargos de imposto de renda e da contribuição social
Outros

4
3.865
-

(134)
11
(10.168)
17

Total de despesa de IR e CS

3.869

(10.274)

Imposto de renda e contribuição social – corrente
Imposto de renda e Contribuição social - diferidos

3.869

(10.812)
538

Alíquota efetiva

(34%)

34%

Lucro antes dos impostos
Despesa de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro - 34%

A alíquota estatutária combinada de imposto de renda no Brasil é 34%, composta por 25% de imposto
de renda (IRPJ) e 9% de contribuição social (CSLL).
(b)

Imposto de renda e contribuição social diferidos

IR e CS diferido ativo diferenças temporárias
IR e CS diferido ativo CPC27
IR e CS diferido- prejuízos fiscais e base negativa
Total

30/09/2020

31/12/2019

4.548
2.875
7.889

11.444

15.312

11.444

30/09/2020
2021
2022
2023
2024
2025
Após 2025 (*)
Total

12.014
489
489
514
413
1.393
15.312

A Administração entende que a presente estimativa é consistente com seu plano de negócio, de
forma que não é esperada nenhuma perda na realização desses créditos.
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20.

Receita operacional líquida
A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida de vendas é como segue:

Receita bruta de serviços
(-) Impostos incidentes
Receita operacional líquida
21.

2020

2019

70.592
(8.864)
61.728

116.432
(14.041)
102.391

Custos e despesas por natureza
A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando a classificação das suas despesas e
custos com base em sua função. Abaixo segue a conciliação para a apresentação de acordo com sua
natureza:
Depreciação e amortização
Despesas com pessoal
Aluguéis
Comissões
Serviços de terceiros
Arrendamento - amortização
Telecomunicações
Marketing
Outras receitas e despesas

2020
(13.562)
(14.664)
(9.082)
(6.210)
(24.097)
(980)
(2.833)
(513)
171
(71.770)

2019
(11.358)
(21.237)
(16.295)
(9.624)
(3.682)
(3.541)
(2.723)
(1.718)
(1.355)
(71.533)

Custos dos serviços prestados
Gerais e administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas), líquidas

(13.652)
(56.825)
(3.123)
1.830

(24.573)
(41.366)
(5.642)
48
(71.533)

(71.770)

22.

Resultado financeiro, líquido

Receitas financeiras
Rendimentos sobre aplicação financeira
Juros ativos

2020

2019

1.257

425

666

426

33

95

Descontos obtidos

309

46

Outras receitas financeiras

249

(142)

(2.596)

(1.409)

(1.942)

(362)

Despesas financeiras
Juros passivos
Descontos concedidos

(354)

(8)

Multas

(319)

(15)

Outras despesas financeiras

19

(1.024)

Resultado financeiro, líquido

(1.339)

(984)
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23.

Seguros
A Companhia busca estabelecer coberturas compatíveis com seu porte e suas operações. As
coberturas, em 30 de setembro de 2020, foram contratadas pelos montantes a seguir indicados,
constantes nas apólices de seguros:
Importâncias seguradas
Controladora
Consolidado

Ramos
Risco empresarial
Riscos financeiros
Responsabilidade civil

7.500
59.768
4.000

7.500
65.640
4.000

As premissas adotadas para a avaliação da importância segurada e riscos contidos, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo de revisão destas informações financeiras, consequentemente,
não foram revisadas pelos nossos auditores independentes.
24.

Gestão de risco financeiro
A Companhia pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:
•
•
•
•

Risco de crédito;
Risco de liquidez;
Risco de mercado;
Risco operacional.

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos mencionados, os
objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital da
Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações
financeiras.
I

Risco de crédito
O risco de crédito da Companhia se caracteriza pelo não cumprimento, por um cliente ou uma
contraparte em um instrumento financeiro, de suas obrigações contratuais. As operações da
Companhia estão relacionadas à locação de bens móveis e espaços para a colocação de produtos
eletrônicos, principalmente painéis eletrônicos para a divulgação informatizada de publicidade e dados
de interesse público ou particular, e a carteira de clientes, além de diversificada, é constantemente
monitorada com o objetivo de reduzir perdas por inadimplência.
A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor recuperável que representa sua
estimativa de perdas esperadas com relação às contas a receber de clientes e outros créditos e
investimentos. Além disso, a Companhia monitora sua carteira de recebíveis periodicamente e o
departamento de operações e departamento jurídico são ativos nas negociações junto aos devedores.
A administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus ativos financeiros está
representada pelos saldos de contas a receber registrados no balanço patrimonial da Companhia. O
risco de crédito de seus clientes está estimado e divulgado na nota explicativa 5. Todo o caixa e
equivalente de caixa estão aplicados em instituições financeiras com rating mínimo de "investment
grade" emitida pelas maiores agências de rating globais (Moody's, Austin, S&P, Fitch) e por isso a
Companhia não considera esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo.
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II

Risco de liquidez
As decisões de investimentos são tomadas a luz dos impactos dos mesmos nos fluxos de caixa de
longo prazo (60/120 meses). A diretriz da Companhia é trabalhar com premissas de saldos mínimos de
caixa, que variam conforme o cronograma de investimentos e de cobertura financeira das obrigações,
onde a geração de caixa projetada tem que superar as obrigações contratadas (financiamento, capex,
aquisições), mitigando assim o risco de refinanciamento de dívidas e obrigações. Para financiar a
expansão de suas operações, a Companhia busca estruturar junto ao mercado financeiro operações
de longo prazo, de modo a alinhá-la a geração de caixa esperada.
A seguir, estão os vencimentos contratuais dos passivos financeiros incluindo pagamento de juros
estimados e excluindo, se houver, o impacto da negociação de moedas pela posição líquida.

30 de setembro de 2020
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

31 de dezembro de 2019
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento

III

Valor
contábil

Fluxo de
caixa 6 meses
contratual ou menos

06-12
meses

01-02
anos

02-05 Mais de 5
anos
anos

23.735
2.048
5.147

23.735
2.348
5.147

18.988
1.021
785

4.747
1.020
785

307
3.578

-

-

30.930

31.230

20.794

6.551

3.885

-

-

Valor
contábil

Fluxo de
caixa 6 meses ou
contratual
menos

06-12
meses

01-02
anos

02-05 Mais de
anos 5 anos

24.285
3.425
50.224
15.543

24.285
3.526
53.649
15.543

19.428
20
888
1.932

4.857
1.804
888
1.932

1.702
1.649
11.679

50.224
-

-

93.477

97.003

22.268

9.481

15.030

50.224

-

Risco de mercado
A Companhia está exposta ao risco inflacionário, uma vez que este faz pressão na renda das famílias
podendo em consequência reduzir o consumo no varejo e a demanda por gastos com publicidade e
propaganda. Nos modelos de projeção utilizados para determinação das estratégias da Companhia,
diferentes níveis de inflação são utilizados de modo a se estabelecer cenários para o desenvolvimento
da Companhia.
Outro risco a que a Companhia está exposta, é o aumento das taxas de juros, e dos índices de preço
uma vez que a Companhia capta financiamentos indexados a estes. Contudo, com objetivo de mitigar
esse efeito no médio e longo prazo, a Companhia sempre que possível opta por indexadores de baixa
volatilidade de modo a poder estimar mais precisamente seus desembolsos futuros.
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O Risco de Mercado é dividido em Risco Cambial, Risco de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo.
a)

Risco cambial

A Companhia não possui riscos cambiais uma vez que todas as transações de recebimentos e
pagamentos são realizadas em moeda nacional. Adicionalmente, a Companhia também não possui
ativos e passivos sujeitos à variação de moeda estrangeira.
b)

Risco de taxa de juros

Abaixo, a análise da exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros:

Instrumentos financeiros
de taxa juros
Ativos financeiros
Passivos financeiros

2020

Controladora
2019

36.222
30.930
(5.292)

39.985
91.701
51.716

Análise de sensibilidade de taxa de juros
A Instrução CVM nº 475 estabelece que as companhias abertas, em complemento ao disposto no CPC
40 que aborda sobre os Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação,
devem divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade para os riscos de mercado
considerados relevantes pela administração, originado por instrumentos financeiros, ao qual a
Companhia esteja exposta na data de encerramento de cada exercício, incluídas todas as operações
com instrumentos financeiros derivativos.
Ativo financeiro
Os ativos financeiros estão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados a variação do CDI.
Esses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica acima citada.
Passivos financeiros (exposição por tipo de risco)
Para cálculo da análise de sensibilidade a projeção anual das variáveis de risco foi feita com base na
projeção de taxa de mercado, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. O cenário provável é o
cenário trabalhado pela Administração e pode ser entendido como saldo estimado dos empréstimos,
financiamentos e Debêntures ao final do exercício atual. Nos cenários II e III foram sensibilizadas as
respectivas variáveis de risco em 25% e 50% de acordo com a orientação de instrução CVM 475.
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As tabelas a seguir demonstram a análise de sensibilidade da administração da Companhia e o efeito
caixa das operações em aberto em 30 de setembro de 2020, assim como os valores dos indexadores
utilizados nas projeções.

Operação
Empréstimos e financiamentos

Variável de
risco

Valor
contábil

Cenário I
(provável)

Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

Alta CDI

2.048

3.260

4.835

6.818

(1.212)

(2.787)

(4.770)

1%
-16%

3%
-37%

5%
-64%

Impacto no resultado antes dos impostos
Impacto no patrimônio líquido (%)
Impacto no lucro líquido (%)

2019
Indexador
CDI

Cenário I
Provável

Cenário II
(+25%)

Cenário III
(+50%)

1,90%

2,38%

2,85%

Para cada cenário foi calculada a despesa financeira bruta não levando em consideração incidência de
tributos e o fluxo de vencimentos de cada contrato programado para 2020. A data base utilizada foi 30
de setembro de 2020 projetando os índices até 30 de setembro de 2021 e verificando a sensibilidade
destes em cada cenário no exercício atual.
c)

Determinação do valor justo

A administração considera que ativos e passivos financeiros não demonstrados nesta nota estão com
valor contábil próximo ao valor justo.
Os valores justos dos ativos e passivos financeiros, juntamente com os valores contábeis apresentados
no balanço patrimonial, são os seguintes:
2020
Valor
Justo

Valor
Contábil

Instrumentos
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures

2019
Valor
Contábil

Valor Justo

2.048

2.048

3.425

3.425

-

-

50.224

50.224

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

Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos;

•
Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou
passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
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•
Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
As técnicas de avaliação específicas utilizadas para avaliar os instrumentos financeiros classificados
como Nível 2 incluem:
O valor justo dos swaps de taxa de juros é calculado como o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados com base em curvas de rendimento observáveis.
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Total

30 de setembro de 2020
Ativos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

-

36.222

-

36.222

31 de dezembro de 2019
Ativos financeiros designados pelo
valor justo por meio de resultado

-

39.985

-

39.985

Não houve transferência entre os níveis 1, 2 e 3 durante o exercício findo em 30 de setembro de 2020.
A Companhia não possuía em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 instrumentos
financeiros de nível 1 e 3.
Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo do valor justo
Os valores justos estimados dos instrumentos financeiros ativos e passivos da Companhia e suas
controladas foram apurados conforme descrito abaixo. A Companhia e suas controladas não atuam no
mercado de derivativos, assim como não há outros instrumentos financeiros derivativos registrados em
30 de setembro de 2020.
Disponibilidades e aplicações financeiras
Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos aos saldos
contábeis.
CDB, debêntures e compromissadas - avaliadas a valor justo baseado no valor provável de realização.
Para as demais aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de
mercado desses títulos; quando da inexistência, foram baseados nos fluxos de caixa futuros,
descontadas as taxas médias de aplicação disponíveis.
Contas a receber de terceiros e empréstimos e financiamentos
Os saldos de financiamentos e de contas a receber de terceiros têm seus valores justos similares aos
saldos contábeis.
Limitações
Os valores de mercado foram estimados na data do balanço, baseados em "informações relevantes de
mercado". As mudanças nas premissas podem afetar significativamente as estimativas apresentadas.
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IV

Risco operacional
Em virtude de as receitas da Companhia serem diretamente relacionadas à capacidade de locar os
espaços de publicidade e propaganda, a Administração monitora periodicamente suas condições
operacionais de modo a antecipar possíveis impactos. Para isso, a Companhia investe em inovação e
geração de conteúdo dinâmico e relevante de forma a manter a atratividade de seu negócio junto aos
seus clientes vis-à-vis as plataformas tradicionais de propaganda e publicidade. Não obstante, a
comercialização destes espaços de publicidade e propaganda é realizada por uma equipe própria de
modo a ter assegurado negociações com seus clientes que sejam alinhadas com a estratégia de
marketing bem como a associação com marcas e clientes que gerem valor para a Companhia.
Os riscos são revisados mensalmente pelas diretorias operacional e financeira que geram relatórios de
acompanhamento. Caso sejam identificadas situações de desvio, revisões das estratégias da
Companhia são submetidas para aprovação da diretoria para que sejam implantadas.
A Diretoria acompanha o desempenho de seus negócios com base em um orçamento aprovado
anualmente. Esse sistema permite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis-à-vis o
orçado assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do mesmo modo que é
acompanhado de perto a evolução da liquidez da Companhia com foco no curto e longo prazo.
Gestão de capital
A Diretoria Financeira, assim como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade vis-à-vis o
risco incorrido, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas de preço ou
mercado. Objetivando uma administração de capital saudável, a Companhia tem a política de preservar
liquidez com o monitoramento próximo do fluxo de caixa de curto e longo prazo.
Não houve alteração quanto à política da administração de capital da Companhia em relação a
exercícios anteriores e a Companhia e suas subsidiarias não estão sujeitas a exigências externas
impostas de Capital.
Quadro demonstrativo da relação entre dívida líquida e patrimônio líquido:

2020

2019

Empréstimos e financiamentos
Debêntures

2.048
-

3.425
50.224

Total

2.048

53.649

437
36.222

2.064
39.985

Dívida líquida (A)

(34.611)

11.600

Total do patrimônio líquido (B)

101.538

76.025

(34%)

15%

(-) Caixa e equivalentes de caixa
(-) Aplicações financeiras de curto prazo

Relação dívida líquida sobre patrimônio líquido (A/B)
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias
em 30 de setembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

25.

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

todas as decisões dos administradores e gestores são tomadas com base em informações
consolidadas;
(ii) o objetivo da Companhia e suas controladas é de prover seus clientes, serviços de veiculação de
publicidade em espaços publicitários; e
(iii) todas as decisões estratégicas, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são
efetuadas em bases consolidadas.
*
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas
Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Elemidia Consultoria e Serviços
de Marketing S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras ". 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Por que
é um PAA?

Como o
assunto foi
conduzido

PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil, 05001-903, Caixa Postal 60054,
T: +55 (11) 3674 2000, www.pwc.com.br
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Como o assunto foi conduzido em
nossa auditoria

Porque é um PAA
Adoção inicial do pronunciamento técnico
CPC 06 (R2) - "Arrendamentos" (Nota 16)
O pronunciamento técnico CPC 06 (R2) "Arrendamentos" foi adotado pela primeira vez
pela Companhia em 2019, utilizando-se a
abordagem retrospectiva modificada simplificada,
que permite que as informações comparativas de
períodos anteriores não sejam reapresentadas. A
adoção dessa nova norma deu origem a ativos de
direito de uso e passivos de arrendamento de
R$ 12.124 mil em 1o de janeiro de 2019.
A adoção inicial do novo pronunciamento
contábil foi considerada como um principal
assunto de auditoria devido a sua complexidade e
relevância, pois envolveu o uso de julgamento
significativo da administração na definição de
premissas, tais como: a taxa incremental de
empréstimo e a determinação dos prazos de
arrendamentos, além da adoção dos expedientes
práticos trazidos pela nova norma, entre outros.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, o entendimento dos controles
internos estabelecidos pela administração para
identificação de contratos de arrendamento ou
contratos que contêm arrendamentos e das
políticas internas adotadas pela administração da
Companhia para determinação dos ativos e
passivos de arrendamento.
Efetuamos leitura dos termos dos contratos para
confirmarmos a avaliação da administração
quanto à identificação de contratos que
contêm arrendamento.
Obtivemos a planilha de cálculo dos impactos
iniciais da adoção da norma e, com base nos
contratos, avaliamos as premissas utilizadas para
mensuração dos arrendamentos identificados, os
expedientes práticos adotados permitidos pela
norma, bem como avaliamos a taxa de desconto
utilizada e testamos a coerência lógica e
aritmética dos cálculos.
Avaliamos a contabilização do ativo de direito de
uso dos imóveis e do passivo de arrendamento,
bem como efetuamos leitura das divulgações
da administração às demonstrações contábeis
sobre o assunto.
Nossos procedimentos de auditoria
demonstraram que os julgamentos e as
premissas utilizadas pela administração na
mensuração do ativo de direito de uso e do
passivo de arrendamento são razoáveis e as
divulgações são consistentes com dados e
informações obtidos.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação
suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria

3

489

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento
Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
4
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•

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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras 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 a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo, 13 de abril de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Eduardo Guaraná Mendonça
Contador CRC 1SP196994/O-2
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Total do ativo

Total do ativo não circulante

193.867

107.531

11.444
69.634
14.867
10.515
954

117

86.336

42.049
39.773
129
4.385

2019

102.782

57.100

7.836
43.751
4.496
915

102

45.682

17.253
22.912
93
5.424

2018

117.842

Total do passivo

Total do passivo e patrimônio líquido

1

193.867

24.466
2.011
49.548
76.025

65.622

Total do passivo não circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (nota 19)
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Total do patrimônio líquido

296

1.774

1.649
50.224
11.679

Provisão para contingências (nota 17)

Impostos e contribuições a pagar (nota 14)

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos (nota 13)
Debêntures (nota 13)
Passivo de arrendamento (nota 16)

52.220

3.864

Total do passivo circulante

7.503

Dividendos e juros sobre capital próprio (nota 19)
Passivo de arrendamento (nota 16)

24.285
11.465
3.327
1.776

2019

Impostos e contribuições a pagar (nota 14)

CIRCULANTE
Fornecedores e outras contas a pagar (nota 12)
Salários e encargos sociais a pagar
Recebimentos antecipados
Empréstimos e financiamentos (nota 13)

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

Imposto de renda e contribuição social diferidos (nota 15)
Imobilizado (nota 9)
Direito de uso - arrendamentos (nota 16)
Intangível (nota 10)
Investimento (nota 11 a)

Depósitos judiciais

NÃO CIRCULANTE

Total do ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa (nota 5)
Contas a receber de clientes (nota 6)
Impostos a recuperar (nota 7)
Adiantamentos a fornecedores e outros (nota 8)

CIRCULANTE

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

102.782

29.884
56.336

24.466
1.986

46.446

5.455

49

1.969

3.437
-

40.991

6.827
-

3.026

15.467
8.534
4.344
2.793

2018
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Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
2019

2018

Receita líquida (nota 20)

147.906

111.745

Custo das vendas (nota 21)

(57.578)

(39.938)

Lucro bruto

90.328

71.807

Despesas com vendas (nota 21)

(20.097)

(17.322)

Despesas administrativas (nota 21)

(15.410)

(11.559)

Outras receitas (despesas), líquidas

817

(514)

38

15

55.676

42.427

(1.947)

85

53.729

42.512

Corrente

(21.052)

(14.767)

Diferido

3.608

1.008

36.285

28.753

Lucro básico por ação

1,4985

1,1874

Lucro diluído por ação

1,4182

1,1238

Resultado de equivalência patrimonial (nota 11 b)
Lucro operacional
RESULTADO FINANCEIRO (nota 22)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (nota 23)

Lucro líquido do exercício

Lucro por ação do capital social - em R$ (nota 19)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2019

2018

36.285

28.753

-

-

36.285

28.753

Lucro do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

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

25.632
25.632

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Plano de opções de compra de ações (Nota 19 b)
Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal (Nota 19 e)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 19 e)
Dividendos complementares (Nota 19 e)
Transferência para reserva de retenção de lucros
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1.986
25
2.011

108
(103)
-

(1.166)
(1.166)
(1.166)

-

1.981

Outorga
de
ações

-

-

Ações em
tesouraria

Reserva
de
capital

3.268
1.625
4.893

1.438
-

-

1.830

Reserva
legal

26.616
18.039
44.655

(41)

-

26.657

Reserva de
retenção de
lucros

4

36.285
(1.625)
(8.665)
(7.956)
(18.039)
-

103
28.753
(1.438)
(6.827)
(20.632)
41

-

-

Lucros
acumulados

Reserva de lucros

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

129
321
520
-

24.662

Capital
Social

Capital social

Integralização de " Stock Option"
Aumento de capital social em moeda corrente
Aumento de capital social em moeda corrente
Aquisição de ações em moeda corrente
Plano de opções de compra de ações (Nota 19 b)
Reversão de compra de ações
Lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal (Nota 19 e)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 19 e)
Dividendos complementares (Nota 19 e)
Transferência para reserva de retenção de lucros

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

56.336
25
36.285
(8.665)
(7.956)
76.025

129
321
520
(1.166)
108
28.753
(6.827)
(20.632)
-

55.130

Total
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes de:
Depreciações e amortizações (notas 9 e 10)
Depreciação do direito de uso (nota 16)
Resultado de equivalência patrimonial (nota 11 b)
Perdas no ativo imobilizado (nota 9)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 6)
Provisão para contingências (nota 17)
Plano de opção de compra de ações (nota 19)
Juros sobre passivo de arrendamento (nota 16)
Juros sobre empréstimos (nota 13)
Juros sobre debentures (nota 13)
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber (nota 6)
Impostos a compensar (nota 7)
Adiantamentos a fornecedores e outros (nota 8)
Depósitos recuperáveis
Fornecedores e outras contas a pagar (nota 12)
Salários e encargos sociais
Recebimentos Antecipados
Impostos e contribuições a pagar (nota 14)
CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos (nota 13)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:
Aquisições de:
Intangíveis (nota 10)
Imobilizado (nota 9)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:
Empréstimos e financiamentos (nota 13)
Contraprestação de arrendamento (nota 16)
Debentures (nota 13)
Aumento de capital
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA, LIQUIDOS

2019

2018

53.729

42.512

12.585
3.541
(38)
591
119
247
25
1.236
422
609

7.945
(15)
589
(21)
(132)
109
853
-

(16.980)
36
1.039
(15)
8.818
2.931
(1.017)
381
68.187

1.519
(287)
(5.072)
(19)
3.106
2.416
2.634
218
56.355

(17.151)
(821)
50.215

(13.974)
(1.803)
40.578

(6.921)
(38.158)
(45.079)

(1.021)
(17.854)
(18.875)

(2.791)
(4.101)
50.000
(23.448)

(3.638)
(196)
(24.068)

19.660

(27.902)

24.796

(6.199)

Caixa e equivalente de caixa (nota 5)
No início do exercício
No fim do exercício

17.253
42.049

23.452
17.253

MOVIMENTAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

24.796

(6.199)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do valor Adicionado
Em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019

2018

169.737
167.277
2.579
(119)

128.662
126.506
2.153
3

59.535

45.381

59.860
185
(510)

44.769
171
441

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (= 1-2)

110.202

83.281

4. RETENÇÕES
4.1 Depreciação, amortização e exaustão

16.128
16.128

7.945
7.945

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (= 3-4)

94.074

75.336

749
38
711

1.358
15
1.343

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (= 5+6)

94.823

76.694

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

94.823

76.694

27.595

23.268

22.710
3.486
1.399

19.134
2.817
1.317

21.279
20.870
5
404

17.683
17.467
4
212

9.664
512
1.270
7.882

6.990
925
2.660
3.405

36.285
19.664
16.621

28.753
1.294
27.459

1. RECEITAS (valores brutos, com impostos)
1.1 Venda de mercadorias, produtos e serviços
1.2 Outras receitas
1.3 Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Reversão
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (com ICMS e IPI)
2.1 Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (valores pagos a terceiros,
não inclui gastos com pessoal próprio)
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros
2.3 Perda/recuperação de valores ativos

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 Resultado de equivalência patrimonial (pode ser negativo ou positivo)
6.2 Receitas financeiras (por exemplo, juros recebidos)

8.1 Pessoal
8.1.1 Remuneração direta (salários, 13º, férias, comissões, horas-extras, dentre outros)
8.1.2 Benefícios (plano de saúde, alimentação, transporte etc.)
8.1.3 FGTS
8.2 Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 Federais
8.2.2 Estaduais
8.2.3 Municipais
8.3 Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 Juros (pagos a terceiros)
8.3.2 Aluguéis
8.3.3 Outras (outros valores pagos a terceiros, como royalties, franquias, direitos autorais etc.)
8.4 Remuneração de capitais próprios
8.4.1 Lucros retidos/prejuízo do exercício
8.4.2 Dividendos e juros sobre capital próprio

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.

INFORMAÇÕES GERAIS
A Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. e sua controlada têm como atividade principal:
(i) a cessão de espaços em “painéis/monitores eletrônicos expositores” para veiculação de material
publicitário, institucional e/ou noticioso em locais públicos ou privados, (ii) gestão e licenciamento de
software, (iii) intermediação de campanhas ou veiculação publicitárias e (iv) importação e exportação
de conteúdos eletrônicos publicitários, institucionais, noticiosos e culturais.
A Elemidia é a maior operadora de mídia exterior digital da América Latina. Fundada em 2003, a
Companhia está presente em 54 cidades e 15 Estados do Brasil e conta com mais de 20.000 telas
instaladas em diversos canais, tais como: edifícios comerciais; edifícios residenciais; shopping centers;
supermercados; academias; e universidades.
Com um histórico de mais de 15 anos em publicidade de mídia indoor, iniciando sua operação em
elevadores de Edifícios Comerciais, em 2016 a Companhia lançou um novo produto em Edifícios
Residenciais que agrega a digitalização da comunicação com o condomínio, conteúdo e mídia, e desde
então mantém presença em mais de 3.000 prédios em 7 praças diferentes.
Também em 2016 lançou um novo formato de mídia em Shoppings, com a digitalização das principais
propriedades de mídia e a implementação de um projeto completamente integrado com a arquitetura
dos ambientes. Desde então firmou contratos de longo prazo com as principais redes de shoppings do
Brasil, dentre elas Iguatemi, Aliansce e Ancar e o projeto se consolidou como uma das principais linhas
de receita do grupo, com a instalação de 11 shoppings em 2019 e a vertente representa neste mesmo
ano, aproximadamente 20% da receita.
Nos últimos 4 anos, a Companhia mais que quadruplicou seu resultado operacional com um
crescimento anual de vendas próximo dos 30% ao ano, refletindo o aumento da relevância do veículo
no mercado de mídia pelo ganho de exposição e cobertura com os novos projetos, ganhos de sinergia
e maturação dos processos operacionais e comerciais.
A Companhia é uma sociedade por ações com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em de 3 de abril de 2020.

2.

RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados.

2.1.

Base de apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil,
que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas
pela administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base.
A Companhia não procedeu a elaboração de consolidação de balanços, tendo em vista a imaterialidade
dos saldos da controlada Aki Midia Consultoria e Serviços de Marketing Ltda.
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A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é requerida pela legislação societária
brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. A DVA foi
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração
do Valor Adicionado". Essa demonstração está apresentada como informação suplementar, sem
prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras.
2.2.

Classificação corrente versus não corrente
A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando:
• Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do
ciclo operacional da entidade;
• Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
• Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço; e
• É caixa ou equivalente de caixa (conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 Demonstração dos Fluxos de Caixa), a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se
encontre vedada durante pelo menos 12 meses após a data do balanço.
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no circulante
quando:
•
•
•
•

Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data do balanço; e
A entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12
meses após a data do balanço.

Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da
emissão de instrumentos patrimoniais não afetam a sua classificação. A Companhia classifica todos os
demais passivos no não circulante.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante quando
aplicáveis.
2.3.

Mensuração do valor justo
A Companhia mensura instrumentos financeiros e ativos não financeiros ao valor justo em cada data
de reporte.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. A
mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação para vender o ativo ou transferir
o passivo ocorrerá:
• No mercado principal para o ativo ou passivo; e
• Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o passivo. O
mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia.
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O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os participantes do
mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo que os participantes do
mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A mensuração do valor justo de um ativo não financeiro leva em consideração a capacidade do
participante do mercado de gerar benefícios econômicos utilizando o ativo em seu melhor uso possível
ou vendendo-o a outro participante do mercado que utilizaria o ativo em seu melhor uso.
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para as quais haja
dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações
financeiras são categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na
informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos a
que a entidade possa ter acesso na data de mensuração;
• Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e
• Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e significativa para
mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao valor justo de forma recorrente,
A Companhia determina se ocorreram transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a
categorização (com base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor
justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
A Administração da Companhia determina as políticas e os procedimentos para mensuração do valor
justo, como propriedades para investimento e ativos financeiros não cotados, e para mensuração não
recorrente, tais como ativos mantidos para venda em operação descontinuada.
2.4.

Moeda Funcional

(a)

Moeda de apresentação
A moeda de apresentação é mensurada usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a
empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$).

(b)

Transação em moeda estrangeira
No que se refere à interpretação IFRIC 22/ICPC 21 - "Transações em moeda estrangeira", que entrou
em vigor em 1º de janeiro de 2018 e provê esclarecimentos sobre a data da transação a ser usada para
conversão de adiantamentos feitos ou recebidos em transações em moeda estrangeira, a Companhia
possui aquisições de suprimentos para sua operação e instalação. Os impactos de adoção dessa
interpretação, porém, não são materiais.
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2.5.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses com risco insignificante de
mudança de valor.

2.6.

Ativos Financeiros

2.6.1 Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias:
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis não existindo, nas
presentes demonstrações financeiras, ativos mantidos até o vencimento e disponíveis para venda.
(a)

Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos concedidos e os recebíveis são ativos financeiros não-derivativos com pagamentos
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do
balanço (estes são classificados como ativos não-circulantes).

(b)

Debêntures

O montante de debêntures é um ativo financeiro não conversível em ações, de espécie com garantia
real, com atualização monetária mensal, e que não são cotados em mercado ativo.
2.6.2 Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação. Os
investimentos são reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os
ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros
ao valor justo por meio de resultado são reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são
debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de
receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a
Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente,
contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
usando o método da taxa efetiva de juros.
2.6.3 Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.6.4 Impairment de ativos financeiros
A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o
grupo de ativos financeiros estão deteriorados. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos
10
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(um "evento de perda") e aquele evento de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que são usados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:
(i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
(ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
(iii) torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos
e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros em vigor dos
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na
demonstração do resultado.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda por impairment reconhecida
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado.
No ano de 2019 a Companhia não teve indícios de impairment.
2.7.

Contas a receber de clientes

(a)

Recebíveis
As contas a receber referem-se substancialmente a cessão de espaço para veiculação de conteúdo
noticioso e publicidade. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não
circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão
para devedores duvidosos.

(b)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão foi constituída com base na análise do nível de perdas históricas e no conhecimento e
acompanhamento da situação individual de seus clientes, sendo considerada suficiente para fazer face
às eventuais perdas na realização dos créditos.

2.8.

Ativos intangíveis

(a)

Ágio
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela aquisição
de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O
ágio de aquisição de controlada é registrado como "Ativo intangível" nas demonstrações financeiras
consolidadas.
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(b)

Programas de computador (software)
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida
útil estimada dos softwares.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de
software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos
intangíveis.
Os gastos com o desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados usando-se
o método linear ao longo de suas vidas úteis.

2.9.

Imobilizado
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados.
A depreciação é calculada pelo método linear considerando os seus custos e seus valores residuais
durante a vida útil estimada.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada
exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Ganhos e perdas com alienações são
determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são incluídos reconhecidos em
na demonstração do resultado.
Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo
das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo quando for provável que os benefícios
econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para o ativo
existente fluirão para a Companhia.

2.10. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). Os
ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor
em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os ativos
não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de apresentação
do balanço.
12

503

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A
Notas Explicativas da administração às demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

2.11. Investimento em controlada
Em 2015 foram adquiridas 100% das ações da Aki Midia Consultoria e Serviços de Marketing Ltda.(Aki
Midia), que tem como objeto o ramo de consultoria e serviços de marketing, criação, produção e
veiculação de publicidade por meio de Midia eletrônica, importação e exportação de conteúdos
publicitários e culturais e suporte técnico, manutenção e outros serviços em painéis e mídia eletrônica.
Suas operações em prestação de serviços representam menos de 1% das operações da Elemidia
Consultoria e Serviços de Marketing S.A.
(a)

Custo e/ou valor patrimonial
O investimento em sociedade controlada é registrado e avaliado pelo método de equivalência
patrimonial, reconhecido no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. Para efeitos
do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Companhia e sua
controlada são eliminados na medida da participação da Companhia; perdas não realizadas também
são eliminadas, a menos que a transação forneça evidências de perda permanente impairment do
ativo.

(b)

Participação em entidade controlada não consolidada
Em 2015, as operações da Aki Midia foram transferidas para a Elemidia, permanecendo a controlada
sem atividades operacionais. Outrossim, a Aki Midia não possui ativos e passivos significativos.
Nesse contexto, a administração decidiu por não consolidar os efeitos da controlada, uma vez que estes
não impactam de forma significativa as demonstrações financeiras da Companhia. As principais
informações financeiras da controlada estão resumidas a seguir:
2019

2018

Ativo
Circulante
Não Circulante

1.351
-

1.301
-

Total do Ativo

1.351

1.301

Passivo
Circulante
Não Circulante
Total do Passivo
Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido
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2019

2018

Receita líquida
Custo das vendas

-

-

Lucro bruto

-

-

Despesas administrativas e operacionais

-

(2)

Lucro operacional

-

(2)

50

50

50
(12)

48
(33)

38

15

Resultado Financeiro
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de Renda e Contribuição Social
Lucro Líquido do Exercício

2.12. Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos
no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar serão apresentadas como passivo
não circulante. A Companhia não possui títulos a pagar superiores a um ano.
2.13. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando
o método da taxa efetiva de juros. São classificados com o passivo circulante, a menos que a Companhia
tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por pelo menos 12 meses após a data
do balanço.
Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial
para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo
quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais
custos possam ser mensurados.
2.14. Provisões
As provisões são reconhecidas quando há uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar
a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de
mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
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2.15. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
O resultado de imposto de renda e contribuição social do período compreende impostos correntes e
diferidos, sendo reconhecidas na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço e são apresentados
líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do fechamento.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do
imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações
financeiras.
Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias e/ou
prejuízos fiscais, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem sofrer alterações.
2.16. Benefícios a funcionários
(a)

Obrigações de aposentadoria
O plano de pensão é classificado como contribuição definida, sendo que, são pagas contribuições aos
planos de pensão administrado pela Companhia de Previdência Privada (“AbrilPrev”) em bases
compulsórias, contratuais ou voluntárias. Assim que as contribuições tiverem sido feitas, a Companhia
não tem obrigações relativas a pagamentos adicionais. As contribuições regulares compreendem os
custos periódicos líquidos do período em que são devidas e, assim, são incluídas nos custos de pessoal.

(b)

Participação nos lucros
A Companhia oferece aos funcionários participação nos resultados, conforme definido em convenção
coletiva firmada pelo sindicato dos publicitários.

2.17. Capital social
As ações ordinárias são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente
atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido como uma
dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.18. Reconhecimento da receita
(a)

Venda de produtos e serviços
A Companhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com segurança, e provável que
os benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. As receitas com cessão de espaço para mídia
de conteúdo noticioso e publicidade são reconhecidas no resultado no momento da veiculação.
Royalties sobre veiculação em painéis da Elemidia e utilização da marca em negociações com
consumidores final é reconhecida pelo regime de competência conforme a essência dos contratos.
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As receitas incluem montantes reconhecidos a partir da troca de serviços ("permuta"). A Companhia
reconhece uma receita em relação às transações de permuta que envolve serviços de publicidade
somente quando os serviços trocados são de natureza diferente e podem ser confiavelmente
mensurados tomando como referência outras transações normais (que não sejam permuta) e que:
a) Envolvem publicidade similar à publicidade nas transações de permuta;
b) Representem um número predominante de transações e quantias quando comparado com todas
as operações que proporcionam publicidade semelhantes à publicidade nas operações de permuta;
c) Envolvem dinheiro e/ou de outra forma de retribuição confiavelmente mensuráveis que tem um
justo valor; e
d) Não implicam a mesma contraparte como nas transações de permutas.
Se os critérios acima descritos são cumpridos, a Companhia reconhece uma receita e como
contrapartida reconhece um custo de vendas pelo mesmo montante, registrado ao valor justo com base
em transações similares em que haja pagamento em caixa feito ou recebido.
(b)

Receita financeira
Receitas financeiras são reconhecidas conforme o prazo decorrido de aplicações pelo regime de
competência, usando o método da taxa efetiva de juros.

2.19. Custos
Os custos diretamente relacionados com conteúdo noticioso e publicidade são reconhecidos quando
da veiculação da publicidade
2.20. Juros sobre capital próprio e dividendos
(a)

Juros sobre capital próprio
Pela legislação brasileira é permitido às sociedades pagarem juros sobre o capital próprio, os quais são
similares ao pagamento de dividendos, porém são dedutíveis para fins de apuração dos tributos sobre
a renda. A distribuição dos juros sobre o capital próprio aos acionistas está sujeita à retenção de
imposto de renda à alíquota de 15%.

(b)

Dividendos
Os dividendos mínimos obrigatórios estão demonstrados nos balanços patrimoniais como obrigações
legais (provisões no passivo circulante).

2.21. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
Outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019, mas não apresentam, no
entanto, impactos nas demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia decidiu não adotar
antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas
ainda não vigentes.
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A Companhia aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2), Arrendamentos, em vigor para períodos anuais
iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após essa data. A natureza e o impacto das mudanças resultantes
da adoção dessa nova norma são descritas a seguir.
CPC 06 (R2) – “Arrendamentos”
O IASB (Internacional Accounting Standards Board) emitiu, em janeiro de 2016, a nova norma de
arrendamento mercantil, o IFRS 16 equivalente ao CPC 06 (R2) nas normas brasileiras de
contabilidade de forma significativa a maneira como os arrendatários deverão reconhecer e mensurar
os contratos de arrendamento.
Como resultado de adoção da nova norma, com algumas poucas exceções, todos os arrendamentos
passarão a ser reconhecidos no balanço patrimonial do arrendatário, sendo registrados:
x Um passivo para pagamentos futuros; e
x Um ativo de direito de uso
Desse modo as despesas de arrendamento serão contabilizadas como despesas de juros e amortização.
Por consequência, a despesa total do arrendamento será maior nos primeiros anos do contrato, e os
elementos variáveis dos pagamentos de arrendamento não serão considerados no cálculo do passivo,
sendo estes registrados como despesa operacional.
A definição de arrendamento, a partir de agora, abrange todos os contratos que dão direito a uso e
controle de um ativo identificável, incluindo contratos de locação e, potencialmente, alguns
componentes de contratos de prestação de serviços.
O CPC 06 (R2) entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, com 2 (duas) opções para aplicação
inicial: a adoção retrospectiva ou adoção modificada.
Desta forma a transição utilizando a abordagem retrospectiva modificada simples, ou seja, aplicou os
requerimentos da norma de arrendamento mercantil a todos os seus contratos existentes na data de
aplicação inicial. Sendo assim, não reapresentaremos informações e saldos em base comparativa.
A nova norma fornece expedientes práticos cuja eleição é opcional. A companhia adotou as seguintes
políticas contábeis na transição:
x

x
x
x
x
x

A companhia não reavaliou se o contrato é ou contém arrendamento na data da aplicação
inicial. Em vez disso, aplicou a norma os contratos que foram anteriormente identificados
como arrendamento, utilizando o CPC 06 (R2), (IAS 17) e a ICPC 03 (IFRIC 4);
A companhia optou por não separar componentes de não arrendamento de componentes de
arrendamento, considerando-os, então, como um único componente de arrendamento;
A companhia não registrou os contratos os quais o prazo do arrendamento termina dentro de
12 meses a contar da data da aplicação inicial da norma;
A companhia não registrou os contratos os quais o ativo subjacente é de baixo valor quando
novo;
A companhia excluiu custos diretos iniciais da mensuração do ativo de direito de uso na data
da aplicação inicial;
A companhia fez uso da percepção tardia, tal como ao determinar o prazo do arrendamento, se
o contrato contém opções para prorrogar ou rescindir o arrendamento, dentre outros; e
conforme Ofício Circular 02/19 divulgado em 18 de dezembro de 2019 pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM, a Companhia aplicou a utilização de uma única taxa de desconto a
cada carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares. Neste sentido,
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x

obteve-se a taxa incremental de empréstimos, mensurada em 01/01/19, aplicável a cada uma
das carteiras de ativos arrendados. Através desta metodologia a Companhia, obteve uma taxa
média ponderada de 10,70% para a controladora e consolidado.
Adicionalmente, contratos com prazo indeterminado e sem pagamentos fixos são despesados
conforme incorridos, sendo o passivo de arrendamento considerado bruto de PIS e COFINS e
o reconhecimento dos créditos com base nos pagamentos das contraprestações.

Os impactos da aplicação desta nova norma estão demonstrados na nota 16 – Arrendamentos, tanto
para o direito de uso de arrendamentos quanto sobre os passivos de arrendamento.
IFRIC 23 – Incertezas sobre tratamentos de imposto de renda
A IFRIC 23, trata da contabilização do imposto de renda quando os tratamentos tributários envolvem
incertezas que afetam a aplicação da IAS 12. Esta interpretação esclarece que a abordagem que prediz
melhor a resolução da incerteza deve ser seguida e aborda especificamente as premissas que uma
entidade faz sobre o exame de tratamentos fiscais pelas autoridades tributárias e como uma entidade
determina o lucro tributável, base do imposto, prejuízos fiscais e créditos tributários não utilizados e
alíquotas de imposto, onde houver incerteza quanto ao tratamento do imposto de renda.
A aplicação dessa norma não resultou em impactos nas demonstrações financeiras.
3.

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas a seguir.

(a)

Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos de natureza trabalhista, cível e
tributária decorrente do curso normal de seus negócios. Quando a administração da Companhia, com
base na experiência e na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que a estimativa de perda nessas
ações é provável, é efetuada uma provisão para contingências em montante considerado suficiente
para cobrir as eventuais perdas com processos judiciais.

(b)

Plano de outorga de opções de ações
A Companhia mensura o custo das transações a serem liquidadas com ações com base no valor justo
dos instrumentos patrimoniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos
com base em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a concessão de
instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão. Isso requer também
a determinação dos dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da
opção, a volatilidade e o rendimento de dividendos e correspondentes premissas. As premissas e
18

509

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A
Notas Explicativas da administração às demonstrações
Financeiras em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

modelos utilizados para estimar o valor justo dos pagamentos baseados em ações são divulgados na
Nota 19.
(c)

Arrendamentos
Estimativa da taxa incremental sobre empréstimos
A Companhia não é capaz de determinar prontamente a taxa de juros implícita no arrendamento e,
portanto, considera a sua taxa de incremental sobre empréstimos para mensurar os passivos do
arrendamento. A taxa incremental é a taxa de juros que a Companhia teria que pagar ao pedir
emprestado, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recursos necessários para obter o
ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar. Dessa forma, essa
avaliação requer que a Administração considere estimativas quando não há taxas observáveis
disponíveis ou quando elas precisam ser ajustadas para refletir os termos e condições de um
arrendamento. A Companhia estima a taxa incremental usando dados observáveis (como taxas de
juros de mercado) quando disponíveis e considera nessa estimativa aspectos que são específicos da
Companhia.
Determinação do prazo de arrendamento
A Companhia analisou os ativos de direito de uso que são depreciados linearmente, pelo menor
período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Ao determinar o prazo do
arrendamento, a administração considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo
econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de rescisão.
As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) são incluídas no prazo do
arrendamento somente quando há certeza razoável de que o arrendamento será prorrogado (ou que
não será rescindido).

(d)

Não consolidação de entidade controlada
A Companhia não procedeu a elaboração de consolidação de balanços, tendo em vista a imaterialidade
dos saldos da controlada Aki Midia Consultoria e Serviços de Marketing Ltda. e os efeitos dos saldos
não consolidados da controlada não impactam de forma significativa as demonstrações financeiras da
Companhia, pelos seguintes motivos:
Análise qualitativa:
i) A Aki Midia está sob a mesma administração, e não existem informações das quais se fazem
necessárias para o melhor entendimento dessas demonstrações financeiras com a ausência das
demonstrações financeiras consolidadas mediante inclusão da Aki Midia;
ii) Não existe risco de continuidade identificado para a Aki Midia;
iii) Não identificamos aspectos relevantes de divulgação na individual para a Aki Midia como:
covenants, contingências materiais (possíveis ou prováveis), impairment de ativos, eventos
subsequentes materiais;
iv) Não há participação de não controladores;
v) Não há restrições;
vi) Não houve nenhuma alteração na participação societária desde o último ano;
vii) Não há entidades estruturadas; e
viii) Não há coligadas.
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Análise quantitativa:
i) Não há alteração significativa no capital circulante líquido (CCL) caso houvesse a consolidação
dos saldos;
ii) Nenhum grupo de contas individualmente ou a soma impacta de forma significativa as
demonstrações financeiras da Companhia;
iii) O total de ativos somados da controlada não ultrapassa 1% do total de ativos da controladora; e
iv) O total de passivos somados da controlada não ultrapassa 1% do total de passivos da controladora.
4.

GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

4.1.

Considerações gerais e políticas
A Companhia possui e segue política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e
requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos da política, a natureza e a posição
geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas a fim de avaliar os resultados
e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os limites de crédito
das contrapartes.
A Administração examina e revisa as informações relacionadas com o gerenciamento de risco,
incluindo políticas significativas, procedimentos e práticas aplicadas no seu gerenciamento, e traça
plano de ação com os departamentos envolvidos.

4.2.

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia as expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado, risco de crédito
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia concentra-se na
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro.
A política de gerenciamento de risco foi estabelecida pela Administração da Companhia. Nos termos
dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a
estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

(a)

Risco de mercado
A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses
riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações na taxa de câmbio e
mudanças nas taxas de juros.
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.
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(b)

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes.
A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua
posição financeira, experiência passada e outros fatores.
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 o exercício e a Administração não espera
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída
(Nota 6).

(c)

Risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela administração da Companhia.
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 do quociente 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 aplicações financeiras 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 dezembro de 2019, a Companhia mantinha fundos investidos de R$39.985, que se espera
gerem 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.
Menos
deum ano
Em 31 de dezembro de 2019
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores e outras contas a pagar

1.776
24.285
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4.3

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os 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. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado no
balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa.
Estima-se que os valores contábeis das contas a receber de clientes e das contas a pagar aos
fornecedores estejam próximos de seus valores justos de mercado, em virtude do curto prazo das
operações realizadas.
A Companhia não mantém nenhuma garantia para os títulos em atraso.
Os valores contábeis das aplicações financeiras aproximam-se dos seus valores justos em virtude de as
operações serem efetuadas a juros pós-fixados (CDI) e apresentarem possibilidade de resgate imediato
(Nota 5).
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 (Nota 13).

5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

2018

2.064

536

39.985

16.717

42.049

17.253

Caixa e bancos
Aplicações de renda fixa (i)
Total

(i) As aplicações de renda fixa são remuneradas a taxa de 97,5% CDI e são classificadas como caixa e
equivalente de caixa por possuírem liquidez imediata sem risco de mudança de valor em caso de resgate
antecipado.
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6.

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

(a)

Contas a receber

Publicidade (i)
Royalties (ii)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

(i)

2019

2018

39.982

23.490

854

366

40.836

23.856

(1.063)

(944)

39.773

22.912

O valor de títulos a receber de publicidade também possui permutas no montante de R$ 3.156.

(ii) A Companhia para expansão de suas atividades e ampliação de números de pontos instalados, opera na
modalidade de franquias, seguindo as padronizações requeridas do negócio.

(b)

Contas a receber de clientes por idade de vencimento

A vencer:
Vencidas:
Até 30 dias
De 31 a 60 dias
De 61 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Há mais de 181 dias

7.

2019

2018

34.269

20.099

5.504
1.647
1.603
131
406
1.717

2.813
425
70
107
269
1.943

39.773

22.912

IMPOSTOS A RECUPERAR
2019

2018

IRPJ e CSLL

61

20

PIS e COFINS

68

73

129

93

23
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8.

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES E OUTROS

Adiantamentos a fornecedores

2019

2018

3.762

5.240

Adiantamentos a empregados

113

83

Despesas antecipadas

510

101

4.385

5.424

24

515

516
4,97%

14,11%

388
1.455

(957)
(306)
(1.263)
(233)
1.366
(130)

1.622
29
1.651
1.407
(1.473)
1.585

Benf. em
propriedade
de terceiros

10,21%

733
317

(3.419)
(581)
110
(3.890)
(472)
163
(4.199)

4.628
126
(131)
4.623
2
(164)
55
4.516

Computadores
e periféricos

5,23%

392
113

(333)
(80)
2
(411)
(42)
436
(17)

804
2
(3)
803
105
(778)
130

Móveis e
Utensílios

19,96%

34.792
65.146

(13.723)
(6.620)
493
(19.850)
(10.905)
141
(30.614)

44.535
11.168
(1.061)
54.642
15.333
(283)
26.068
95.760

Instalações
(*)

0,05%

7.314
2.498

(8)
(4)
(12)
(4)
(16)

796
11.147
(4.617)
7.326
21.311
(26.123)
2.514

Outros
(**)

16,79%

43.751
69.634

(18.819)
(7.631)
613
(25.837)
(11.683)
2.108
(35.412)

52.936
22.472
(5.820)
69.588
38.158
(2.700)
105.046

Total
Imobilizado
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(*) Refere-se à aquisição de equipamentos para investimento nas instalações dos segmentos de Edifícios Comerciais, Residenciais e Shoppings, para aumento da rede de telas da Companhia em 2019.
(**) Refere-se a equipamentos adquiridos que estão em processo de instalação.

Taxa média da depreciação (%) no
exercício:

132
105

(379)
(40)
8
(411)
(27)
2
(436)

Depreciação:
Em 31 de Dezembro de 2017
Adições
Baixas
Em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Baixas
Em 31 de Dezembro de 2019

Valor residual líquido:
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Saldo em 31 de dezembro de 2019

551
(8)
543
(2)
541

Custo ou Avaliação:
Em 31 de Dezembro de 2017
Adições
Baixas
Em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Baixas
Transferências
Em 31 de Dezembro de 2019

Máquinas e
Equipamentos

A movimentação do imobilizado é a seguinte:
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10. INTANGÍVEL
A movimentação do intangível é a seguinte:

Sistema
Computação

Ágio
Aquisição
Aki Midia

Luvas (*)

Total

1.108

3.359

-

4.467

521

-

500

1.021

1.629

3.359

500

5.488

2.022

-

4.899

6.921

3.651

3.359

5.399

12.409

(681)

-

-

(681)

(311)

-

-

(311)

(992)

-

-

(992)

(802)

-

(100)

(902)

(1.794)

-

(100)

(1.894)

Em 31 de Dezembro de 2018

637

3.359

500

4.496

Em 31 de Dezembro de 2019

1.857

3.359

5.299

10.515

30,38%

0,00%

3,39%

10,08%

Custo:
Em 31 de Dezembro de 2017
Adições
Em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Em 31 de Dezembro de 2019
Amortização:
Em 31 de Dezembro de 2017
Adições
Em 31 de Dezembro de 2018
Adições
Em 31 de Dezembro de 2019
Valor Contábil Líquido:

Taxa média (quando aplicável) da
amortização (%) no exercício:

(*) Em 2019, o valor de R$4.899 referem-se a pagamento para assumir os contratos de edifícios comerciais em Brasília conforme
acordo com Look In Door e de luvas para o parceiro Ancar referente à administração da mídia dos shoppings da rede.

11.

INVESTIMENTO EM CONTROLADA

(a)

A participação direta da Companhia em empresa controlada em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, é
demonstrada a seguir:
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2019
Controlada
Investimento
Aki Midia Consultoria e
Serviços de Marketing Ltda. (i)

Patrimônio
líquido

Investimentos em
controlada

Participação
%

Patrimônio
líquido

Investimentos em
controlada

100,0%

954

954

100,0%

915

915

Total dos investimentos

(i)

(b)

2018

Participação
%

954

915

Aki Midia Consultoria e Serviços de Marketing Ltda. – tem como objeto o ramo de consultoria e serviços
de marketing, criação, produção e veiculação de publicidade por meio de Midia eletrônica, importação e exportação
de conteúdos publicitários e culturais e suporte técnico, manutenção e outros serviços em painéis e Midia
eletrônica.

A participação direta dos resultados da controlada da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing
S.A. em 31 de dezembro de 2019 e 2018, é demonstrada a seguir:
2019
Controlada

Aki Midia Consultoria e
Serviços de Marketing Ltda

2018

Participação
%

Resultado do
exercício

Equivalência
patrimonial

Participação
%

Resultado do
exercício

Equivalência
patrimonial

100,0%

38

38

100,0%

15

15

Resultado de
equivalência
patrimonial

38

15

(c) Teste do ágio para verificação de impairment
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui ágio fundamentado em rentabilidade futura no valor
de R$ 3.359 que requer a avaliação anual de impairment. Este ágio foi gerado na aquisição da Aki Mídia
Consultoria e Serviços de Marketing realizada em 2015.
A administração da Companhia utilizou a metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação da
recuperabilidade da Unidade Geradora de Caixa (“UGC”) que corresponde a unidade de negócio
vinculada ao ágio.
A administração da Companhia determinou a margem bruta orçada com base no desempenho passado e
nas suas expectativas de desenvolvimento do mercado. As taxas de desconto utilizadas são pré-impostos
e refletem riscos específicos relacionados à unidade de negócio.
Os cálculos do valor em uso têm como premissas as projeções de fluxo de caixa, antes do cálculo do
imposto de renda e da contribuição social, e como base os orçamentos financeiros aprovados pela
administração para o período projetado para os próximos cinco anos.
A administração considerou uma taxa de crescimento de 1%, distribuído em crescimento em volume e
preço, sendo que a estes fatores foi adicionado o crescimento pela inflação prevista pelo IPCA. Os fluxos
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de caixa futuros foram descontados utilizando a taxa de custo de capital médio ponderado (WACC) de
11,78%, que reflete o retorno esperados pelos investidores.
De acordo com as análises realizadas e com o teste performado, não há indicadores de perda da
recuperabilidade futura (impairment) e, portanto, não há indicativos de perda.
12.

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR
2019

2018

12.642

7.958

Bonificação de volumes (*)

8.925

5.544

Contas a Pagar - Eldorado

2.292

Nacionais

Permutas

426

1.965

24.285

15.467

(*) Bonificação de volumes se refere ao plano de incentivo junto às agências de publicidade para o atingimento de
metas de volume de veiculação na Companhia.

13.

EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES
(a)

Os empréstimos, financiamentos e debêntures apresentam as seguintes
características:

2019
Taxa de juros

2018

Não

média anual

Não

Circulante

Circulante

Circulante

Circulante

1.750

1.626

1.749

3.387

Em moeda nacional:
Capital de Giro Bradesco

2,7% + CDI

Capital de Giro Itaú

3,2% + CDI

BNDES

15,06%

Empréstimos e financiamentos

Debêntures (*)

1,8% + CDI

Total

-

-

1.003

-

26

23

41

50

1.776

1.649

2.793

3.437

-

50.224

-

-

1.776

51.873

2.793

3.437

(*) Em 25 de setembro de 2019, a Companhia captou R$ 50.000, por meio de emissão de 5.000
(cinco mil) debêntures , com prazo de 60 (sessenta) meses. A emissão possui carência de 12 (doze)
meses de amortização e não terá seu valor nominal atualizado monetariamente. Os juros mensais
pagos, até 31 de dezembro de 2019, totalizam R$ 940 com atualização monetária pro rata
temporis (taxa CDI + 1,8%). A captação foi feita seguindo os requerimentos da Instrução CVM 476
que dispõe sobre as ofertas públicas de valores mobiliários distribuídas com esforços restritos e a
negociação desses valores mobiliários nos mercados regulamentados.
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(b)

Movimentações dos empréstimos, financiamentos e debêntures

Total dos empréstimos e financiamentos

(c)

2018

Captações

Amortizações

Juros
incorridos

Juros
pagos

2019

6.230

50.000

(2.791)

1.031

(821)

53.649

Empréstimos bancários (Capital de Giro)

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, abaixo demonstradas as características dos contratos de
empréstimo:
(i)

Obtido em setembro de 2016 junto ao banco Bradesco no montante total de R$ 7.000 a ser
liquidado em 48 parcelas mensais com vencimentos de dezembro de 2017 até novembro de
2021. Esses recursos são destinados para capital de giro e possuem encargos de CDI mais 2,7%
a.a. e estão garantidos pelos recebíveis no montante de 30% sobre o principal.

(ii)

Obtido junto ao banco Itaú BBA em 2015 e já quitado, no montante total de R$ 6.000 com 48
parcelas mensais com vencimentos de setembro de 2015 até agosto de 2019. Esses recursos
foram destinados para capital de giro e possuíram encargos de CDI mais 3,2% a.a. e garantidos
pelos recebíveis no montante de 200% sobre o pagamento mensal.

Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia está em cumprimento com as cláusulas restritivas, conforme
a seguir:
(a) Debêntures: Dívida Líquida / EBITDA menor ou igual a 2,0x, e EBITDA / Despesas Financeiras
maior ou igual a 3,0x. A Companhia registrou EBITDA no ano de 2019 o montante de R$ 67.627,
dívida líquida de R$ 53.650 e despesas financeiras de R$ 2.264.
O cronograma de pagamentos dos empréstimos e financiamentos do montante registrado no passivo
em 31 de dezembro de 2019 é como segue:

Cronograma

Total

Vencimento 2020

1.776

Vencimento 2021

1.649

Vencimento 2022

-

Vencimento 2023

-

Vencimento 2024

50.224
53.649
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14.

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR
2019

2018

IRRF e CSLL a recolher

5.163

1.397

PIS e COFINS a recolher

1.500

944

Circulante

ISS a recolher

628

471

Parcelamento - PERT (i)

195

195

17

19

7.503

3.026

1.774

1.969

9.277

4.995

Outros
Total circulante
Não circulante
Parcelamento - PERT (i)
Total impostos e contribuições a pagar

(i)

No exercício de 2017 a Companhia aderiu ao parcelamento de impostos do Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT) com o intuito de regularizar a diferença entre o imposto apurado retroativamente
considerando o ágio que a Companhia possuía proveniente da incorporação reversa da A.H.Q.S.P.E. conforme
mencionado na nota 19.d. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo de parcelamento dos tributos federais
corresponde ao montante de R$ 1.969.

15.

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
Os valores do imposto de renda e contribuição social constituídos sobre diferenças temporárias são
como segue:
2019

2018

Bonificação de volumes

3.035

1.885

Provisões do Contas a Pagar

2.687

1.668

Participação nos Resultados

2.477

1.740

Depreciações e impairment

2.462

1.953

Provisão para Créditos de liquidação duvidosa

361

320

Provisão para Comissões

239

251

Contingências

101

17

82

2

11.444

7.836

Outros
Total

O imposto de renda e a contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias, estão registrados no ativo não
circulante da Companhia em função da perspectiva de sua recuperação futura.
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A movimentação de impostos diferidos durante o exercício é a seguinte:
2018

Reversão

Efeito no
resultado

2019

7.836

-

3.608

11.444

7.836

-

3.608

11.444

Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos

Diferenças temporárias

16.

ARRENDAMENTOS
Dentro do contexto da aplicação do CPC 06 (R2), como descrito na nota 2, a Companhia avaliou sua
carteira de contratos e identificou 5 contratos com componentes de arrendamento, sendo que foram
dentro do escopo de arrendamento. Sendo estes contratos referem-se a aluguéis de suas unidades de
escritórios e centro de distribuição.
Dos contratos que estão dentro do escopo da norma, a Companhia registrou o direito de uso pelo
montante correspondente ao passivo do arrendamento. Este, por sua vez, foi reconhecido com base no
valor presente dos pagamentos remanescentes do contrato, descontado pela taxa correspondente as
cotações do mercado, apresentando 10,70%.
As contas patrimoniais sofreram alterações significativas, pelo reconhecimento de todos os
compromissos futuros originados dos contratos escopo do arrendamento. Na adição inicial o ativo de
direito de uso é igual ao passivo de arrendamento a pagar no montante de R$ 12.124, ajustados a valor
presente.
a)

Saldos de partida em 01 de janeiro de 2019

Valor nominal a pagar
Despesa financeira não realizada
Valor presente a pagar
Circulante
Não circulante

15.232
(3.108)
12.124
3.073
9.051

Efeitos da adoção inicial
Ativo intangível
Passivo de arrendamento

12.124
12.124
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b)

Direito de uso de arrendamentos

A movimentação de saldos dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:

Adoção inicial em 01/01/2019
Novos contratos
Depreciação no exercício
Saldo em 31/12/2019
c)

12.124
6.284
(3.541)
14.867

Passivos de arrendamento
Adoção inicial em 01/01/2019
Novos contratos
Juros no período
Contraprestações no período
Saldo em 31/12/2019
Circulante
Não Circulante

12.124
6.284
1.236
(4.101)
15.543
3.864
11.679

a) Compromissos futuros
Fluxo de Caixa
Valor
Contratual
presente
bruto
2020
2021
2022
2023
Após 2024
Total
Potencial crédito de PIS e COFINS
17.

3.864
3.694
4.040
3.492
453
15.543
1.438

5.257
4.716
4.670
3.710
458
18.811
1.740

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos de natureza trabalhista e
tributária decorrente do curso normal de seus negócios.
A provisão para contingências deve ser constituída considerando a avaliação da probabilidade de
perda pelos seus assessores jurídicos, natureza dos processos e experiências passadas além da
exposição a riscos dessa natureza.
A Administração da Companhia, com base na opinião de seus assessores jurídicos, acredita que a
provisão para contingências não se deu necessária por conta dos prognósticos estarem como risco
possível, portanto cabendo ainda, possibilidade de recurso ou reversão de decisão.
No entanto, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o artigo 2º da LC 70/1991 acerca
da exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, entendeu-se com nossos
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assessores jurídicos que também caberia a exclusão para o ISSQN; no entanto, a Companhia decidiu
constituir provisão do valor excluído, que em 31 de dezembro de 2019 representou R$ 296.

Tributárias

2019

2018

296

49

296

49

Processos classificados como possíveis
Existem processos em andamento para os quais, com base na opinião dos assessores jurídicos e em
consonância com as práticas contábeis adotadas, não foram registradas provisões por serem
classificados como risco possível, conforme demonstrado a seguir:

Trabalhistas
Tributárias (*)

2019

2018

934
4.764

2.912
4.416

5.698

7.328

(*) Em 2016, foram lavrados autos relativos à cobrança de Imposto Sobre Serviços de qualquer
natureza (ISS), envolvendo o valor total de R$ 14.817 (valor original) do período de 2012 a 2014.
As autuações se referem a períodos anteriores à data de aquisição da Companhia pelo atual acionistas,
sendo assim, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda, parte substancial da autuação são de
responsabilidade da vendedora, sendo somente o valor remanescente de R$ 4.764 de responsabilidade
da Companhia; não há indícios de perda no futuro, pois as defesas estão substanciais, e os respaldos
jurídicos são positivos. Em 2019 houve apenas acréscimo referente a um processo da mesma natureza,
e a chance de perda que a Companhia e os assessores jurídicos vislumbram para os processos neste
agrupamento é pequena.
18.

PLANO DE APOSENTADORIA E PENSÕES
A Companhia é uma das patrocinadoras da entidade de previdência privada denominada Abrilprev
Companhia de Previdência Privada (“Abrilprev”), a qual objetiva, principalmente, complementar os
benefícios previdenciários oficiais.
O plano é opcional a todos os empregados das patrocinadoras. A Abrilprev opera segundo plano de
contribuição definida e o principal regime atuarial utilizado na determinação do nível de contribuição
é o da capitalização.
O custo do plano, sendo que o ônus é assumido pelos funcionários e pelas empresas patrocinadoras, é
determinado anualmente em função de cálculo atuarial procedido por profissional habilitado e é
expresso em percentual fixo a ser aplicado sobre as folhas de pagamento das patrocinadoras. A
concessão de complementação de aposentadoria está vinculada ao tempo de serviço prestado às
patrocinadoras, ao tempo de contribuição à Previdência Social, a uma idade mínima definida e à
interrupção do vínculo empregatício.
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Assim que as contribuições são feitas, a Companhia não tem outras obrigações relativas a pagamentos
adicionais.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou contribuições à Abrilprev
no montante de R$ 227 (R$ 206 em 31 de dezembro de 2018), registrados integralmente no resultado
dos exercícios.
19.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital Social
Em 31 de dezembro de 2019, o Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de
R$25.632 (R$25.632 em 31 de dezembro de 2018), dividido em 24.240 ações. No exercício de 2019
não houve movimentação do Capital Social.
(b) Opções de Compra de Ações
As variações na quantidade de opções de compra de ações em aberto e seus correspondentes preços
médios ponderados do exercício estão apresentados a seguir:
Data da outorga
Ações outorgadas
Preço ajustado
Volatilidade
Taxa de juros livre de risco % (média)
Prazo do exercício
Valor justo da opção na data da outorga
Despesa pela concessão de opção de ação (a ser reconhecida)
Despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2015 - R$
Despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2016 - R$
Despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2017 - R$
Despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2018 - R$
Despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2019 - R$ (*)

04/09/2015
1.069.948
4,51
17,66
8,07
04/09/2020
879
879
323
399
157
-

31/08/2016
243.597
4,91
12,27
6,95
31/08/2021
658
658
246
367
-

23/02/2017
76.780
4,97
8,14
5,86
22/03/2022
213
213
124
44
-

01/12/2017
112.034
5,08
7,94
7,39
30/11/2022
365
365
365
64
25

(*) O total do valor de despesa reconhecida até 31 de dezembro de 2019 do plano de outorga de ações foi no
montante de R$ 25.

O valor justo foi calculado na data da outorga das opções de compra de ações, com base no modelo da
Black & Scholes, a ser registrado em uma base pro rata temporis, durante o período de prestação de
serviços que se inicia na data da outorga, até a data em que o benificiário adquire o direito ao exercício
da opção. Este modelo é calculado com base em premissas como o preço da ação da Companhia na
data da outorga, o preço de exercício da opção, a volatilidade esperada do preço das ações da
Companhia, a taxa de juros livre de risco e o prazo de vigência do contrato de prestação de serviço. É
registrado tendo como vigência o período da prestação de serviço, que se inicia na data da outorga, até
a data em que o benificiário adquire o direito ao exercício da opção.
(c) Exercício de ações
No exercício de 2019 a Companhia não exerceu ações.
(d) Reserva/Reversão de ágio
Em decorrência da incorporação reversa da A.H.Q.S.P.E Empreendimentos e Participações S.A.
(“A.H.Q.S.P.E”) em dezembro de 2015, foi registrada uma reserva de capital no valor de R$ 69.506
referente ao ágio anteriormente contabilizado na A.H.Q.S.P.E. Tal ágio era fundamentado na
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expectativa de lucros futuros da A.H.Q.S.P.E., e quando da incorporação reversa foi integralmente
provisionado para ajustar a transação societária à sua essência.
Embora o ágio tenha sido integralmente provisionado para fins fiscais a administração concluiu à
época, com apoio dos consultores jurídicos, que atendia à legislação vigente e que sua amortização
seria dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social. Desta forma foi registrado em conta
de tributos diferidos ativos o valor de R$ 23.632 relativo ao imposto de renda e contribuição social
diferida sobre esta diferença temporária. Em 2016 foi amortizado R$ 2.363 referente ao imposto de
renda e contribuição social diferida sobre esta diferença temporária.
Entretanto, em 2017, amparado por análise jurídica no qual foi levantado histórico de decisões
desfavoráveis da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a administração decidiu baixar o ágio da
incorporação reversa da A.H.Q.S.P.E. Com isto a Companhia efetuou denuncia espontânea para
ingressar em outubro de 2017 no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Os efeitos
de adesão ao PERT estão demonstrados na nota 14.
(e) Reservas de lucros
Reserva legal
A reserva legal é constituída como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder
a 20% do capital social, a destinação deve ser aprovada em reunião dos sócios. A reserva legal tem por
fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo
ou aumentar o capital social.
A constituição da reserva legal é realizada de acordo com o Estatuto Social da Companhia destinando
R$ 1.625 para reserva legal relativa ao lucro auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019.
Reserva de retenção de lucros
A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a
fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em seu plano de investimentos,
conforme orçamento de capital proposto pelos administradores da Companhia, a ser deliberado na
Assembleia Geral em observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Os juros sobre capital próprio são atribuídos aos dividendos mínimos obrigatórios nos montantes
demonstrados abaixo:
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2019

2018

36.285
(1.625)

28.753
(1.438)

34.660

27.315

Dividendos mínimos obrigatórios

8.665

6.827

Demonstração dos valores declarados
Juros sobre Capital Próprio - imputados ao mínimo obrigatório
Dividendos
Total - mínimo obrigatório

3.137
5.528
8.665

2.311
4.516
6.827

7.956
16.621

20.632
27.459

6.827
16.621

3.435
27.459

(5.448)
(3.137)
(2.311)

-

(18.000)
(4.516)
(13.484)

(24.067)
(3.435)
(20.632)
-

-

6.827

Lucro líquido do exercício
Constituição de reserva legal (5%)
Base de cálculo dos dividendos

Dividendos adicionais
Total de dividendos e juros sobre capital próprio
Demonstração dos valores pagos
Saldo anterior de dividendos a pagar
Dividendos e JSCP declarados
JSCP pagos
JSCP 2019 (*)
JSCP 2018
Dividendos (**)
Dividendos 2017
Dividendos 2018
Dividendos 2019
Total a pagar

(*) Em 12 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral, o pagamento de Juros sobre Capital Próprio
aos acionistas, no montante de R$ 3.137 e pago no exercício de 2019.
(**) Em 13 de dezembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral, o pagamento de Dividendos aos acionistas,
no montante de R$ 18.000 e pago no exercício de 2019, referente ao pagamento de dividendos de 2019 e 2018.

(f) Lucro por ação
Básico
O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela
quantidade média de ações emitidas pela Companhia:
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2019

2018

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia

36.285

28.753

Quantidade média ponderada de ações

24.215

24.215

1,4985

1,1874

Lucro básico por ação - R$

Diluído
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações potenciais com efeitos
diluidores. A Companhia tem apenas uma categoria de ações potenciais com efeitos dilutivos, sendo
ela opções de compra de ações. A quantidade de ações calculada conforme descrito anteriormente é
comparada com a quantidade de ações emitidas, pressupondo-se o exercício das opções de compra das
ações.
2019

2018

Lucro atribuível aos acionistas da Companhia

36.285

28.753

Lucro usado para determinar o lucro diluído por ação

36.285

28.753

Quantidade média ponderada de ações emitidas da Companhia

24.215

24.215

Número de opções – diluído (i)
Total de ações para o lucro diluído por ação
Lucro diluído por ação - R$

1.370

1.370

25.585

25.585

1,4182

1,1238

(i) Refere-se ao efeito dilutivo potencial das ações.

20.

RECEITA LÍQUIDA
A receita líquida é composta como segue:

Vendas brutas de produtos e serviços
PIS sobre Vendas e Serviços
COFINS sobre Vendas e Serviços
ISS sobre Serviços Prestados

2019

2018

169.856

128.659

(2.957)

(2.276)

(13.646)

(10.486)

(5.347)

(3.751)

Cancelamentos

-

(401)

Receita líquida

147.906

111.745
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2019

2018

Por natureza
Edifícios Comerciais

108.338

90.275

Edifícios Residenciais

31.353

21.031

Shoppings

36.262

19.766

934

1.393

Eliminação entre filiais

(616)

205

Bonificação de volume

Outros ambientes

(12.806)

(9.619)

Royalties

2.579

2.113

Deduções

(18.138)

(13.419)

147.906

111.745

Receita líquida

21.

DESPESAS POR NATUREZA
O detalhamento das despesas por natureza é apresentado a seguir:
Custo

Depreciação
Amortização
Remuneração:
Despesas com pessoal
Gastos operacionais:
Link de internet e aluguéis
de equipamentos
Aluguel e condomínios
Serviços de terceiros
Material de uso e consumo
Exportação de mídia
Manutenção e reparos
Vendas:
Comissões
Veiculação publicitária
Eventos e seminários
Provisão para devedores duvidosos
Outros
Outras despesas (receitas)

Vendas

Administrativas

2019

2018

2019

2018

2019

2018

(11.783)
(3.541)

(7.634)
-

-

-

(804)

(311)

(11.249)

(8.998)

(12.994)

(11.226)

(7.211)

(6.752)

(20.793)
(1.308)
(1.443)
(1.018)
(3.228)
(1.970)

(15.158)
(1.338)
(894)
(632)
(3.038)
(1.568)

(2)
(449)
(73)

19
(396)
(2.764)
(387)

(1)

(447)
(51)
(4)

(59)

(7)
(1.556)
(2.158)
(392)
(62)

(67)
(86)
-

-

(461)
(4.723)
(74)
(119)

(218)
(3.373)
(1.003)
3

(2.245)
-

-

(1.092)

(678)

(1.201)

(1.003)

(1.563)

(321)

(57.578)

(39.938)

(20.097)

(17.322)

(15.410)

(11.559)
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22.

RESULTADO FINANCEIRO
2019

2018

841
196

1.123
256

1.037

1.379

(1.236)
(609)
(470)
(9)
(44)
19
(590)
(2.939)

(909)
(135)
(48)
26
(225)
(1.291)

(45)

(3)

(1.947)

85

RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimento de títulos e valores mobiliários
Juros e descontos obtidos com clientes
Total de receitas financeiras
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras sobre arrendamentos
Juros sobre debêntures
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Descontos concedidos
Juros sobre outros passivos
Variação monetária
Outras despesas financeiras, líquidas
Total de despesas financeiras
Variações cambiais, líquidas
Resultado financeiro líquido

23.

DESPESAS DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social é como segue:
2019

2018

53.729

42.512

34%

34%

(18.268)

(14.454)

13

5

786

666

25

24

(17.444)

(13.759)

Corrente

(21.052)

(14.767)

Diferido

3.608

1.008

(17.444)

(13.759)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquotas nominais de imposto
Encargos de imposto de renda e da contribuição social
Participação nos resultados de controladas
Diferenças permanentes
Outros
Total do imposto de renda e da contribuição social

Total do imposto de renda e da contribuição social
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24.

PARTES RELACIONADAS
A Companhia concede remunerações e participação nos resultados vinculada ao alcance de metas
operacionais e objetivos específicos a seus administradores. Em 31 de dezembro de 2019, a
remuneração aos Administradores totalizou R$4.386.

25.

SEGUROS
A Companhia tem um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los,
contratando no mercado as coberturas de seguros compatíveis com o seu porte e operações. As
coberturas foram contratadas por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir
eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolvidos em suas operações
e a orientação de seus consultores de seguros:

26.

Montante da
Cobertura

Bens Segurados

Riscos Cobertos

Predial (Escritório da
Matriz)

Incêndio e Catástrofes naturais / Danos
Elétricos

Instalações de painéis de
Led em Shoppings

Incêndio, Furto e Roubo, Danos Provocados
ou Naturais, Obras de Reparo (Instalação e
Manutenções)

5.250

Estoque do ativo fixo

Incêndio, Furto e Roubo, Danos Naturais,
Inundação

3.750

15.088

EVENTOS SUBSEQUENTES
Aquisição da totalidade da participação societária da Companhia pela Eletromidia S.A. (Eletromidia)
Em 31 de janeiro de 2020, a Eletromidia adquiriu a totalidade da participação societária da Companhia
A sinergia com a aquisição criará uma solução completa, pois A Elemidia atua no segmento de mídia
digital em elevadores de prédios comerciais, residenciais e em locais de alta exposição em shoppings,
como atividade principal a cessão de espaços em painéis e monitores eletrônicos expositores para
veiculação de material publicitário, institucional e/ou noticioso em locais públicos ou privados e a
Eletromidia, atua no mesmo segmento em shoppings, aeroportos, trilhos e bancas de jornais.
Ações contingenciais – COVID-19
A Companhia tem acompanhado a evolução em decorrência do COVID-19. Adotamos as medidas
preventivas recomendadas por especialistas e pelo Ministério da Saúde, reafirmando o compromisso
com a saúde e segurança dos colaboradores e clientes.
Criamos um Comitê de Crise para tratar do assunto e gerir as ações resultantes desta pandemia, que
acompanha diariamente a evolução do COVID-19.
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A Companhia está adotando medidas imediatas para preservar sua posição financeira, tais como:
preservação do caixa, contenção de despesas e postergação de investimentos.
A preocupação com os colaboradores tem sido um dos pontos mais importantes para a Companhia,
evitando maiores riscos junto aos colaboradores. As ações são elencadas abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

Priorização do trabalho remoto (home office);
Suspensão de viagens internacionais e nacionais dos colaboradores;
Substituição de reuniões presenciais por videoconferências, audioconferências ou ligações
telefônicas;
Afastamento por quatorze dias de colaboradores que tenham sintomas e que tiveram contato com
casos confirmados ou suspeitos (isolamento social);
Afastamento por sete dias dos colaboradores oriundos de qualquer país a contar da data de saída
do exterior (isolamento social);
Reclusão de quatorze dias em casos de viagens internacionais;
Orientações periódicas aos colaboradores sobre formas de prevenção da doença.

A Companhia informa ainda não ser possível, nesse momento, mensurar de maneira eficaz todos os
possíveis impactos financeiros relacionados ao COVID-19 e manterá a constante avaliação de seus
impactos nas operações da Companhia, tomando as medidas quando necessário.
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DIRETORIA

EDUARDO AZEVEDO MARQUES DE ALVARENGA
Diretor Presidente

RICARDO DE ALMEIDA WINANDY
Diretor Financeiro

_______________________________________________________
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Cargo do responsável
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ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S
61.366.936/0001-25
01/01/2018
(i) auditoria das demonstrações financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019 e 2018, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria (ii) revisão limitada das informações contábeis intermediárias relativas aos períodos de
três meses findo em 31 de março de 2020, três e seis meses findo em 30 de junho de 2020 e três e nove meses findo em 30
de setembro de 2020; (iii) emissão de relatório de asseguração sobre as informações financeiras consolidadas condensadas
pro-forma referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019; e (iv) procedimentos pré-acordados em conexão com a oferta pública inicial de ações da Companhia.
A remuneração dos auditores independentes relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$273.994,17 relativo a prestação de serviços de auditoria externa.
A contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S visa atender ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 308/99,
o qual determina a rotatividade dos auditores independentes a cada cinco anos, e contou com a anuência dos nossos atuais
auditores.
Não há.

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Lazaro Angelim Serruya

Nome responsável técnico
01/01/2018

836.039.211-00
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Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 6º andar, Itaim Bibi, Cruzeiro do Sul,
AC, CEP 04543-011, Telefone (11) 25734886, e-mail: lazaro.serruya@br.ey.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

471-5

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1
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BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
54.276.936/0001-79
06/10/2020
Prestação de serviços profissionais de auditoria externa das Demonstrações Contábeis individuais e consolidadas da
Companhia e suas controladas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários- CVM e as práticas internacionais de
contabilidade – IFRS.
A remuneração dos auditores independentes relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foi de R$80.000,00
relativo a prestação de serviços de auditoria externa.
De forma análoga ao disposto no artigo 31 da Instrução CVM 308/99, o qual determina a rotatividade dos auditores
independentes a cada cinco anos, a Companhia optou por aplicar regra similar de rotação como uma prática da Companhia,
embora não obrigatória.
Não há.

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Roberto Camargo

Nome responsável técnico
06/10/2020

075.940.828-93
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Rua Major Quedinho, n° 90,, 3° andar, Consolação, São Paulo, SP, Brasil, CEP 01050-030,
Telefone (11) 38485880, Fax (11) 30457363, e-mail: roberto.camargo@bdo.com.br

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

1032-4

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1

Possui auditor?
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92.833.000
1,380000
-0,620000
-0,61

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-59.349.000,00

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

52.734.000,00

161.832.000,00

1.016.164.000,00

127.747.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Resultado Bruto

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,18

0,180600

0,920000

76.818.000

16.185.000,00

131.472.000,00

296.264.000,00

290.530.000,00

70.830.000,00

Exercício social (31/12/2019)

0,11

0,113300

0,770000

76.755.000

9.075.000,00

99.085.000,00

214.567.000,00

232.625.000,00

59.236.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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-0,03

-0,030500

1,710000

71.424.000

1.964.000,00

76.492.000,00

161.691.000,00

172.121.000,00

49.746.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV
D

,QIRUPDURYDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

D (%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
2 (%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization  RX /$-,'$ /XFURV
$QWHV GH -XURV ,PSRVWRV 'HSUHFLDo}HV H $PRUWL]Do}HV  p XPDPHGLomR QmR FRQWiELO GLYXOJDGD
SHOD &RPSDQKLD HPFRQVRQkQFLDFRP D ,QVWUXomRGD &90 Q  GH GH RXWXEURGH 
FRQIRUPHDOWHUDGD ,QVWUXomR&90 
2(%,7'$FRQVLVWHQROXFUROtTXLGR SUHMXt]R DMXVWDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWR
GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH H GLIHULGR H SHOD GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR $ PDUJHP
(%,7'$pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD
2(%,7'$$MXVWDGRFRQVLVWHQR(%,7'$DMXVWDGRSRU L 'HVSHVDV&RPELQDomRGH1HJyFLRV TXH
UHIHUHPVHDGHVSHVDVLQHUHQWHVDRVSURFHVVRVGH0 $TXHRFRUUHUDPDRORQJRVGRVH[HUFtFLRV±
D$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHGHVSHVDVGHVVDQDWXUH]DQmRGHYHPLPSDFWDUDJHUDomRGHFDL[D
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHSRUFRQWDGLVVRSDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRHDQiOLVHDMXVWDPRVHVVDV
GHVSHVDV QR FiOFXOR GR (%,7'$ $MXVWDGR  LL  'HVSHVDV Stock Options TXH UHIHUHPVH jV
GHVSHVDVGRSODQRGHRSomRGHFRPSUDVGHDo}HVHLQFHQWLYRVTXHD&RPSDQKLDFRQFHGHSDUDRV
$GPLQLVWUDGRUHV H IXQFLRQiULRV TXH SRVVXHP FDUJRV HVWUDWpJLFRV  H LLL  2XWURV QmR UHFRUUHQWHV
UXEULFDQDTXDOHVWmRUHFRQKHFLGDVGHVSHVDVTXHQmRXVXDLVGD&RPSDQKLDRXVHMDGHVSHVDV
TXH QmR VmR LQHUHQWHV D RSHUDomR WDLV FRPR UHYHUVmR GH FRQWDV D SDJDU SHOD DTXLVLomR GH
LQYHVWLPHQWRVUHVXOWDGRFRPEDL[DGHDWLYRVGHVSHVDVFRPLQWHJUDomRHUHVFLVmRGHIXQFLRQiULRV
GHHPSUHVDVDGTXLULGDVGHVSHVDVSUHYLVWDVHPDFRUGRGHDFLRQLVWDV SULQFLSDOPHQWHGHVSHVDFRP
SODQRGHVD~GH HGHVSHVDVGHFRQVXOWRULDSDJDVDDFLRQLVWDFRQWURODGRU 
$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD
2(%,7'$D0DUJHP(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDV
GH OXFUDWLYLGDGH HRX GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLO ³%5*$$3´  H QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International
Financial Reporting Standards ³,)56´  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards Board
,$6% WDPSRXFRGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVLVRODGDPHQWHRXFRPRXPDDOWHUQDWLYDDROXFUROtTXLGR
SUHMXt]R  FRPR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO DOWHUQDWLYD DRV IOX[RV GH FDL[D FRPR
PHGLGDVGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV(PERUDR(%,7'$SRVVXDXP
VLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDQmR
SRGH JDUDQWLU TXH RXWUDV HPSUHVDV LQFOXVLYH FRPSDQKLDV IHFKDGDV DGRWDUmR HVVH VLJQLILFDGR
SDGUmR 1HVVH VHQWLGR FDVR R VLJQLILFDGR SDGUmR LQVWLWXtGR SHOD ,QVWUXomR &90  QmR VHMD
DGRWDGRSRURXWUDVHPSUHVDVR(%,7'$GLYXOJDGRSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
2(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHP
QmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGDVSRURXWUDVHPSUHVDV
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHQRVSHUtRGRVGH QRYHPHVHVILQGRVHPGH
VHWHPEURGHHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDIRLLPSDFWDGRSHODDGRomRGR,)56 &3&
5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH1DDGRomRGHWDOQRUPDD&RPSDQKLDRSWRXSHORPpWRGR
UHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRQmRUHDSUHVHQWDQGRRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV'HVWDIRUPDDVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPDMXVWDGDV
SDUDUHIOHWLUDDGRomRGHVWDQRUPDSRUWDQWRQmRVmRFRPSDUiYHLVFRPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV
GRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH2VSULQFLSDLVHIHLWRVWUD]LGRVSHODQRYDQRUPDVmR
L DXPHQWRGDVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRGHYLGRjDPRUWL]DomRGRGLUHLWRGHXVR LL DXPHQWRGDV
GHVSHVDV ILQDQFHLUDV SHORV MXURV LQFLGHQWHV GD DWXDOL]DomR GR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR H LLL 
UHGXomRGDVGHVSHVDVFRPDOXJXpLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR,)56 &3&5 YLGH
VHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDR(%,7'$D0DUJHP(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGRGD&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
HSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de reais, exceto percentuais)

(%,7'$  
0DUJHP(%,7'$  
(%,7'$$MXVWDGR
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR 




3HUtRGRGHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGH











([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
















,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
$0DUJHP(%,7'$IRLFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD
$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRIRLFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD

D 'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
$ 'tYLGD %UXWD GD &RPSDQKLD UHIHUHVH DR WRWDO GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHErQWXUHVH
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
$'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDUHIHUHVHDRWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVH
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHGX]LGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$ 'tYLGD %UXWD H D 'tYLGD /tTXLGD QmR VmR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR HQGLYLGDPHQWR RX OLTXLGH]
UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV ,)56 H QmR SRVVXHP XP
VLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUD
GLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH
HGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 
'tYLGD%UXWD
'tYLGD/tTXLGD


(PGH VHWHPEUR GH
 



(PGHGH]HPEURGH
 









,QFOXLRWRWDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHYLGRDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH

D 5HWRUQRVREUHR3DWULP{QLR/tTXLGR 52(±Return Over Equity 
2 UHWRUQR VREUH R SDWULP{QLR OtTXLGR 52(  p REWLGR SHOD UD]mR GR OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  SHOR
SDWULP{QLROtTXLGR
252(QmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHP
SHODV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR
52(GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVYDORUHVGR52(UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHHDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH



52( 


3HUtRGRGHQRYHPHVHV ILQGR HP ([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH









/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH

E
&RQFLOLDomRHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
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E (%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$H0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
(Em milhares de reais, exceto percentuais)

3HUtRGRGHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGH








/XFUROtTXLGR SUHMXt]R   
 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWHHGLIHULGR 
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$  
 'HVSHVDVFRPFRPELQDomRGHQHJyFLRV  
'HVSHVDVFRPSDJDPHQWREDVHDGRHPDo}HV
stock options  
 2XWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV QmR
UHFRUUHQWHV  
 5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomR
GHLQYHVWLPHQWRV
 5HVXOWDGRFRPEDL[DGHDWLYRV
 'HVSHVDFRPLQWHJUDomRHUHVFLVmRGH
IXQFLRQiULRV
 'HVSHVDVSUHYLVWDVHPDFRUGRGH
DFLRQLVWDVGHFRUUHQWHVGHDTXLVLo}HV
 'HVSHVDVFRPDFLRQLVWDFRQWURODGRU
(%,7'$$MXVWDGR  
5HFHLWDOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$   
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR   

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH










 











































 









 






























































,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
5HIHUHVHDGHVSHVDVGHGLOLJrQFLDOHJDOHFRPLVV}HVGHDVVHVVRUHVILQDQFHLURV
5HIHUHVHDGHVSHVDVFRPDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVTXHVHWRUQDUDPvested QRSHUtRGR

5HIHUHVHDGHVSHVDVFRPSODQRGHVD~GHGRVIXQGDGRUHVFRQVXOWRULDGHLQWHJUDomRGHHPSUHVDVFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRP
VRFLHGDGHVLQWHJUDQWHVGRJUXSRHFRQ{PLFRGRDFLRQLVWDFRQWURODGRU3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVFRPRDFLRQLVWDFRQWURODGRU
YLGHVHomRHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

0DUJHP(%,7'$FDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD

0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD



E 'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
(P  GHVHWHPEURGH


(PPLOKDUHVGHUHDLV 
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
'tYLGD%UXWD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGD/tTXLGD

(PGHGH]HPEURGH



















 




 







E 5HWRUQRVREUHRSDWULP{QLROtTXLGR 52(±Return Over Equity 
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRSHUFHQWXDLV 
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R 
3DWULP{QLROtTXLGR
52(

(PHRXQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVILQGRHP
 GH VHWHPEURGH 





(PHRXQRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPGHGH]HPEURGH














F
([SOLFDURPRWLYRSHORTXDOHQWHQGHTXHWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWD
FRPSUHHQVmRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
F (%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R (%,7'$ D 0DUJHP (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR H D 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGR VmR PHGLGDV QmR FRQWiEHLV XWLOL]DGDV FRPR PpWULFDV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO SRU QRVVD
$GPLQLVWUDomR $FUHGLWDPRV TXH HVVDV PHGLo}HV QmR FRQWiEHLV IXQFLRQDP FRPR IHUUDPHQWDV
FRPSDUDWLYDV UHOHYDQWHV SDUD PHQVXUDU SHULRGLFDPHQWH R QRVVR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SDUD
HPEDVDUGHWHUPLQDGDVGHFLV}HVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYD3RUFRQWDGLVVRHVVDVPHGLGDVQmRFRQWiEHLV
VmRXWLOL]DGDVWDPEpPFRPRPHWDGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRDOJXQVLQYHVWLGRUHVDJrQFLDVGH³rating´H
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3.2 - Medições Não Contábeis

DQDOLVWDVILQDQFHLURVDVXWLOL]DPFRPRLQGLFDGRUSDUDDYDOLDURQRVVRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
(VVDVPHGLGDVQmRFRQWiEHLVQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVLVRODGDPHQWHRXFRPRVXEVWLWXWDVGR
OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  GR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GRV IOX[RV GH FDL[D QHP FRPR LQGLFDGRU GH
OLTXLGH]FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGDGtYLGDHRXEDVHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVGHQRVVD
&RPSDQKLD 2 (%,7'$ H R (%,7'$ $MXVWDGR IXQFLRQDP FRPR LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR
HFRQ{PLFR JHUDO TXH QmR VmR DIHWDGRV SRU IOXWXDo}HV QDV WD[DV GH MXURV DOWHUDo}HV QD FDUJD
WULEXWiULD VREUH R OXFUR QRV QtYHLV GHGHVSHVDV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR VHQGR R(%,7'$
$MXVWDGRQmRDIHWDGRWDPEpPSRUGHVSHVDVHRXUHFHLWDVMXOJDGDVFRPRQmRRSHUDFLRQDLVHRX
H[WUDRUGLQiULDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
2 (%,7'$ H R (%,7'$ $MXVWDGR DSUHVHQWDP OLPLWDo}HV TXH SUHMXGLFDP D VXD XWLOL]DomR FRPR
PHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHHPIXQomRGHGHVFRQVLGHUDUHPGHVSHVDVHRXUHFHLWDVTXHSRUVXDYH]
DIHWDP QRVVR UHVXOWDGR 1yV XWLOL]DPRV HVVDV PHGLo}HV QmR FRQWiEHLV FRPR PHGLGDV GH
SHUIRUPDQFHSDUDHIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRPHPSUHVDVVLPLODUHV
F 'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDVmRPHGLo}HVTXHFRQWULEXHPSDUDD
FRPSUHHQVmRGDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHPHGHRJUDXGHHQGLYLGDPHQWR
GD&RPSDQKLDHPUHODomRjVXDUHVSHFWLYDSRVLomRGHFDL[D2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR
&DL[D/tTXLGRGHPDQHLUDGLIHUHQWHGDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLD
F 5HWRUQRVREUHRSDWULP{QLROtTXLGR 52(±Return Over Equity 
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D DSUHVHQWDomR GR 52( p DSURSULDGD QD PHGLGD HP TXH SHUPLWH
GHPRQVWUDUDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHYDORUGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGH
VHXVDFLRQLVWDV
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjVÒOWLPDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
2FRUUHUDP RV VHJXLQWHV HYHQWRV DSyV DV ,QIRUPDo}HV 7ULPHVWUDLV ± ,75 FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHFXMDHPLVVmRIRL
DXWRUL]DGDHPGHGH]HPEURGH
,QFRUSRUDomRGD&RVPH9HOKR3DUWLFLSDomR6$H2ORQN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXXPDSDUFHODFLQGLGDGHVXDDFLRQLVWD2ORQN
(PSUHHQGLPHQWRV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³2ORQN´  HP UD]mR GH SURMHWR GH UHHVWUXWXUDomR GDV
DWLYLGDGHVGD2ORQNTXHYLVDYDWUD]HUPDLRUHILFLrQFLDHRUJDQL]DomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGD2ORQN
HVHXVDFLRQLVWDV$SDUFHODFLQGLGDFRUUHVSRQGLDDSDUFHODGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGHWLGDSHOD
2ORQNQD&RPSDQKLD
2SDWULP{QLROtTXLGRGD2ORQNHRDFHUYROtTXLGRLQFRUSRUDGRSHOD&RPSDQKLDIRUDPDYDOLDGRVSRU
SHULWRVTXHHPLWLUDPODXGRGHDYDOLDomRQDGDWDEDVHGHGHVHWHPEURGH2FDSLWDOVRFLDO
GD &RPSDQKLD QmR VRIUHX DOWHUDomR HP YDORU RX Q~PHUR GH Do}HV WRWDO 3DUWH GDV Do}HV GD
&RPSDQKLDTXHHUDPGHWLGDVSHOD2ORQNIRUDPUHGLVWULEXtGDVHQWUHRVDFLRQLVWDVGD2ORQN
7DPEpP HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD LQFRUSRURX VXD DFLRQLVWD &RVPH 9HOKR
3DUWLFLSDomR6$ ³&RVPH9HOKR´ $LQFRUSRUDomRVHGHXGHIRUPDDVLPSOLILFDUDHVWUXWXUDDFLRQiULD
GD&RPSDQKLD
2SDWULP{QLROtTXLGRGD&RVPH9HOKRIRLDYDOLDGRSRUSHULWRVTXHHPLWLUDPODXGRGHDYDOLDomRQD
GDWDEDVHGHGHVHWHPEURGH(PIXQomRGDLQFRUSRUDomRRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
IRL DXPHQWDGR HP 5  XP PLOKmR VHWHFHQWRV H TXDUHQWD H TXDWUR PLO WUH]HQWRV H
TXDUHQWD H VHLV UHDLV H VHVVHQWD H RLWR FHQWDYRV  SDVVDQGR GH 5  FHQWR H
FLQTXHQWDHQRYHPLOK}HVVHWHFHQWRVHYLQWHHVHLVPLOHVHVVHQWDHGRLVUHDLVHQRYHQWDHQRYH
FHQWDYRV  SDUD 5  FHQWR H VHVVHQWD H XP PLOK}HV TXDWURFHQWRV H VHWHQWD PLO
TXDWURFHQWRVHQRYHUHDLVHVHVVHQWDHVHWHFHQWDYRV VHPDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV$WRWDOLGDGH
GDVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHHUDPGHWLGDVSHOD&RVPH9HOKRSDVVDUDPDVHUGHWLGDVSHOD~QLFD
DFLRQLVWD GD &RVPH 9HOKR R 9HVXYLXV /%2 ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRFRQWURODGRUGD&RPSDQKLD9HVXYLXV/%2±)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU YLGH VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD3XEOLEDQFD%UDVLO6$
(PGHGH]HPEURGHR*UXSRDGTXLULXPDLVGDVDo}HVRUGLQiULDVGD3XEOLEDQFD%UDVLO
6$HOHYDQGRVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDUD$FRQWUDSUHVWDomRGH5VHUi
SDJDDRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVVHQGR5j9LVWDSDJRVQRGLDGHGH]HPEUR
GHHRYDORUGH5HPPHVHV
'HVGREUDPHQWRGHDo}HVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDSURYRXHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQRGLDGHGH]HPEURGHSURSRVWD
GHGHVGREUDPHQWRGHDo}HVQDSURSRUomRGH FHQWRHGH] Do}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVSDUD
FDGD  XPD  DomR RUGLQiULD QRPLQDWLYD VHP TXDOTXHU DOWHUDomR QR YDORU GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD$VVLPDTXDQWLGDGHGHDo}HVSDVVRXGH RLWRFHQWDVHVHWHQWDHTXDWURPLO
VHWHFHQWDVHRLWHQWDHVHWH SDUD QRYHQWDHVHLVPLOK}HVGX]HQWDVHYLQWHHVHLVPLO
TXLQKHQWDVHVHWHQWD WRGDVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDO
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3ROtWLFDGH'HVWLQDomR'RV5HVXOWDGRV


DUHJUDVVREUHUHWHQomRGH
OXFURV

DLYDORUHVGDV
UHWHQo}HVGHOXFURV
DLLSHUFHQWXDLVHP
UHODomRDRVOXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

EUHJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

FSHULRGLFLGDGHGDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV


9DORU HTXLYDOHQWH D 
FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR VHUi
GHVWLQDGR SDUD D IRUPDomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp TXH D
UHVHUYD DWLQMD R OLPLWH GH
 YLQWH SRU FHQWR  GR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
FRQIRUPH SUHYLVWR HP OHL
$GHPDLVPHGLDQWHSURSRVWD
GDDGPLQLVWUDomRHSRVWHULRU
DSURYDomR HP DVVHPEOHLD
JHUDO GH DFLRQLVWDV SRGHUi
QRVWHUPRVGD/HL
FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV
6$´ 
VHU
FRQVWLWXtGD
UHVHUYDVSDUDFRQWLQJrQFLDV
UHVHUYDV GH LQFHQWLYRV
ILVFDLV UHVHUYD GH OXFURV D
UHDOL]DUEHPFRPRRFRUUHUD
UHWHQomR GH UHVHUYD GH
OXFURV FRP EDVH HP
RUoDPHQWRGHFDSLWDO


9DORU HTXLYDOHQWH D 
FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR VHUi
GHVWLQDGR SDUD D IRUPDomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp TXH D
UHVHUYD DWLQMD R OLPLWH GH
 YLQWH SRU FHQWR  GR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
FRQIRUPH SUHYLVWR HP OHL
$GHPDLVPHGLDQWHSURSRVWD
GDDGPLQLVWUDomRHSRVWHULRU
DSURYDomR HP DVVHPEOHLD
JHUDO GH DFLRQLVWDV SRGHUi
QRVWHUPRVGD/HLGDV6$
VHUFRQVWLWXtGDUHVHUYDVSDUD
FRQWLQJrQFLDV UHVHUYDV GH
LQFHQWLYRVILVFDLVUHVHUYDGH
OXFURV D UHDOL]DU EHP FRPR
RFRUUHU D UHWHQomR GH
UHVHUYD GH OXFURV FRP EDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO


9DORU HTXLYDOHQWH D 
FLQFR SRU FHQWR  GR OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR VHUi
GHVWLQDGR SDUD D IRUPDomR
GH UHVHUYD OHJDO DWp TXH D
UHVHUYD DWLQMD R OLPLWH GH
 YLQWH SRU FHQWR  GR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
FRQIRUPH SUHYLVWR HP OHL
$GHPDLVPHGLDQWHSURSRVWD
GDDGPLQLVWUDomRHSRVWHULRU
DSURYDomR HP DVVHPEOHLD
JHUDO GH DFLRQLVWDV SRGHUi
QRVWHUPRVGD/HLGDV6$
VHUFRQVWLWXtGDUHVHUYDVSDUD
FRQWLQJrQFLDV UHVHUYDV GH
LQFHQWLYRVILVFDLVUHVHUYDGH
OXFURV D UHDOL]DU EHP FRPR
RFRUUHU D UHWHQomR GH
UHVHUYD GH OXFURV FRP EDVH
HPRUoDPHQWRGHFDSLWDO













2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH SHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR

2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH SHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR REVHUYDGDV DV
UHJUDV GR DFRUGR GH
DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
FHOHEUDGRHPGHVHWHPEUR
GHFRQIRUPH DGLWDGR
$ SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD
/HL GDV 6$ RX VHMD GH
GLVWULEXLomR DQXDO SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomRGR &RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
OHYDQWDU
EDODQoRVHPHVWUDOHGHFODUDU
GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFUR
DSXUDGR QHVVHV EDODQoRV
$LQGD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
SRGHUi
GHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDO

2 HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD SUHYr TXH SHOR
PHQRVGROXFUROtTXLGR
GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV
WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL
GDV 6$ VHMD DQXDOPHQWH
GLVWULEXtGR DRV DFLRQLVWDV D
WtWXOR
GH
GLYLGHQGR
REULJDWyULR REVHUYDGDV DV
UHJUDV GR DFRUGR GH
DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
FHOHEUDGRHPGHVHWHPEUR
GHFRQIRUPHDGLWDGR
$SROtWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD
/HLGDV6$RXVHMDGH
GLVWULEXLomRDQXDOSRGHQGR
WDPEpPD&RPSDQKLDSRU
GHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomROHYDQWDU
EDODQoRVHPHVWUDOH
GHFODUDUGLYLGHQGRVjFRQWD
GHOXFURDSXUDGRQHVVHV
EDODQoRV$LQGDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRSRGHUi
GHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRVjFRQWDGH
OXFURVDFXPXODGRVRXGH
UHVHUYDVGHOXFURV
H[LVWHQWHVQR~OWLPREDODQoR
DQXDORXVHPHVWUDO

$ SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVVHJXHDUHJUDGD
/HL GDV 6$ RX VHMD GH
GLVWULEXLomR DQXDO SRGHQGR
WDPEpP D &RPSDQKLD SRU
GHOLEHUDomRGR &RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
OHYDQWDU
EDODQoRVHPHVWUDOHGHFODUDU
GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFUR
DSXUDGR QHVVHV EDODQoRV
$LQGD R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
SRGHUi
GHFODUDUGLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH
OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDVGHOXFURVH[LVWHQWHV
QR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDO
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GHYHQWXDLVUHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRVLPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomRHVSHFLDO
DSOLFiYHODRHPLVVRU
DVVLPFRPRFRQWUDWRV
GHFLV}HVMXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDVRX
DUELWUDLV
HSROtWLFDGHGHVWLQDomR
GHUHVXOWDGRV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV 6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV 6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV 6$ QmR Ki UHVWULo}HV
TXDQWR j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVSHOD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR
GH UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR
GH UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR
GH UHVXOWDGRV IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
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Ordinária

Lucro líquido retido
0,00

Pagamento dividendo

0,00

Data da aprovação da retenção

0,00

Lucro líquido retido

0,000000

Dividendo distribuído total

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

-59.349.000,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

6.732.243,37

Montante

Pagamento dividendo

19/08/2020

26.928.973,00

0,00

0,000000

0,000000

28.346.287,00

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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4.976.932,00

Montante

Pagamento dividendo

30/04/2019

18.912.343,00

0,00

0,000000

0,000000

19.907.729,00

Exercício social 31/12/2018

2.287.433,00

Montante
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Pagamento dividendo

23/04/2018

8.692.247,00

0,00

0,000000

0,000000

-2.181.000,00

Exercício social 31/12/2017

Versão : 1
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

 'HFODUDomRGH'LYLGHQGRV¬&RQWDGH/XFURV5HWLGRVRX5HVHUYDV
2PRQWDQWHGHGLYLGHQGRVGHFODUDGRVQRH[HUFtFLRVRFLDOGHIRLGH5GRVTXDLV
5IRUDPGHFODUDGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVGHOXFURVDUHDOL]DU
1mR IRUDP GHFODUDGRV GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFURV UHWLGRV RX UHVHUYDV GH OXFURV D UHDOL]DU QRV
H[HUFtFLRVGHH
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888.417.000,00
219.700.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/09/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

3,10179303

6,95450382

PÁGINA: 18 de 347

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Empréstimo

Financiamento

Títulos de dívida

N/A

N/A

N/A

Outras garantias ou
privilégios

70.816.000,00

66.834.000,00

2.030.000,00

1.952.000,00

Inferior a um ano

268.471.000,00

264.000.000,00

3.575.000,00

896.000,00

264.663.000,00

264.000.000,00

487.000,00

176.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

66.000.000,00

66.000.000,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

669.950.000,00

660.834.000,00

6.092.000,00

3.024.000,00

Total

Tipo de Garantia

Outras garantias ou privilégio

Outras garantias ou privilégio

Tipo de Obrigação

Financiamento

Títulos de dívida

Exercício social (31/12/2019)

18.335.000,00

16.683.000,00

1.652.000,00

Inferior a um ano

61.696.000,00

60.500.000,00

1.196.000,00

35.392.000,00

33.000.000,00

2.392.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

115.423.000,00

110.183.000,00

5.240.000,00

Total

Versão : 1
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As informações apresentadas acima referem-se ao total dos empréstimos e financiamentos, debêntures e passivo de arrendamento conforme apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Cessão de recebíveis

N/A

Outras garantias ou
privilégios

As informações apresentadas acima referem-se ao total dos empréstimos e financiamentos, debêntures e passivo de arrendamento conforme apresentado nas Informações Trimestrais – ITR consolidadas da
Companhia referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
(IHLWRVGR&RURQDYtUXV &29,' VREUHD&RPSDQKLD
(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRXDSDQGHPLDGHFRUUHQWHGD
&29,'FDEHQGRDRVVHXVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HV
SUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLPSRVWDVSHORVJRYHUQRVGHGLYHUVRVSDtVHV
HPIDFHGDDPSODHFRUUHQWHGLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdown DRUHGRUGR
PXQGR &RPR FRQVHTXrQFLD GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
R TXH SRGH UHVXOWDU QD YRODWLOLGDGH QR SUHoR GH PDWpULDVSULPDV H RXWURV LQVXPRV IDWRUHV TXH
FRQMXQWDPHQWHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
'XUDQWHRVPHVHVGHPDUoRHGHDEULOGHDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVGHYiULDVMXULVGLo}HV
LPSXVHUDP FRQILQDPHQWRV RX RXWUDV UHVWULo}HV SDUD FRQWHU R YtUXV H GLYHUVDV HPSUHVDV
VXVSHQGHUDPRXUHGX]LUDPVXDVRSHUDo}HV2LPSDFWRILQDOQDHFRQRPLDJOREDOHQRVPHUFDGRV
ILQDQFHLURVDLQGDpLQFHUWRPDVHVSHUDVHTXHVHMDVLJQLILFDWLYR
(VWDPRVPRQLWRUDQGRRVGHVHQYROYLPHQWRVUHODFLRQDGRVDR&29,'HFRRUGHQDQGRVXDUHVSRVWD
RSHUDFLRQDO FRP EDVH QRV SODQRV GH FRQWLQXLGDGH GH QHJyFLRV H[LVWHQWHV H QDV RULHQWDo}HV GH
RUJDQL]Do}HVJOREDLVGHVD~GHJRYHUQRVHPHOKRUHVSUiWLFDVJHUDLVGHUHVSRVWDDSDQGHPLD1mR
WHPRVFRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDVHHP
QRVVR HQWHQGLPHQWR R UHWRUQR jV DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV QRV HVFULWyULRV GHYHUi DFRQWHFHUGH
IRUPDJUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVHJUDGXDOPHQWH
VHWRUQHPLQH[LVWHQWHV
(QWHQGHPRVTXHHVWDPRVWRPDQGRDVPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDSUHYHQLUDGLVVHPLQDomRGR&29,'
EHP FRPR DVVHJXUDU D FRQWLQXLGDGH GRV QHJyFLRV GXUDQWH R SHUtRGR TXH SHUGXUDU D SDQGHPLD $V
FRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGDDWXDOSDQGHPLDRFRUUHUDP HFRQWLQXDPRFRUUHQGR DSyVDHPLVVmRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
SHUPDQHFHQGRDLQGDDSyVDSXEOLFDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHHPUD]mRGHVHUHPHYHQWRV
UHFHQWHVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVGLVSRQtYHLVSDUDTXH
D&RPSDQKLDSXGHVVHUHDOL]DUXPDDYDOLDomRDUHVSHLWRGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGR&29,'HPVHXV
QHJyFLRVDOpPGDVSRQGHUDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
,PSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODFLRQDGRVj3DQGHPLDGH&RURQDYtUXV &29,' 
&RQWLQXDomR
$ &RPSDQKLD DWXD QR VHJPHQWR GH YHQGD GH SXEOLFLGDGH SDUD H[SRVLomR SDUD XPD DXGLrQFLD
ORFDOL]DGDHPVHJPHQWRVGHWUDQVSRUWHFRPRPHWU{HWUHQVVHJPHQWRVGHHGLItFLRVFRPHUFLDLVH
UHVLGHQFLDLVHPDPELHQWHVFRPHUFLDLVFRPRVKRSSLQJVHHPUXDVGHDOJXPDVFLGDGHV
$YHQGDGHSXEOLFLGDGHGHSHQGHGRQ~PHURGHSHVVRDVLPSDFWDGDVHGDGLVSRVLomRGHDQXQFLDQWHV
D LQYHVWLU3RUWDQWRpGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGDjTXDQWLGDGHGHSHVVRDVFLUFXODQGRHPDPELHQWHV
S~EOLFRVHGRDPELHQWHGHYHQGDV&RPRUHWRUQRQRQ~PHURGHSHVVRDVFLUFXODQGRQDVFLGDGHV
LGHQWLILFDPRV XP UHWRUQR JUDGXDO H SURSRUFLRQDO GDV YHQGDV 3RUpP XP UHWRUQR DR SHUtRGR GH
FRQILQDPHQWRRXXPDH[WHQVmRDFLPDGRSUHYLVWRSDUDYROWDjVLWXDomRVDQLWiULDQRUPDOSRGHUiWHUXP
LPSDFWRQDVSURMHo}HVGHYHQGDV
1RDQRGHGHYLGRjSDQGHPLD&29,'D&RPSDQKLDHQIUHQWRXUHQHJRFLDo}HVFRQWUDWXDLV
H FDQFHODPHQWRV GH FDPSDQKDV SXEOLFLWiULDV SULQFLSDOPHQWH HP DPELHQWHV TXH ILFDUDP
WHPSRUDULDPHQWHIHFKDGRVPDLVHVSHFLILFDPHQWHDHURSRUWRVHVKRSSLQJV$RWRGRD&RPSDQKLD
WHYHFDPSDQKDVFDQFHODGDVHFDPSDQKDVSRVWHUJDGDV
1HVVHFHQiULRVHUmRWRPDGDVDo}HVVLPLODUHVjVUHDOL]DGDVHPFRPUHYLV}HVUHQHJRFLDo}HV
HVXVSHQV}HVGHFRQWUDWRDOpPGDUHYLVmRGDEDVHGHGHVSHVDVGD&RPSDQKLDSDUDVXSRUWDUHVVH
QRYRFHQiULRGHYHQGDVVRPDGDVjVUHQHJRFLDo}HVGHSUD]RVFRPIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHV
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$UHFHLWDGD&RPSDQKLDGLPLQXLXQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
HPFRPSDUDomRDRPHVPRSHUtRGRGHSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGDTXHGDGHFLUFXODomRQRV
ORFDLV RQGH D &RPSDQKLD DWXD ± VKRSSLQJ FHQWHUV DHURSRUWRV UXDV HWF TXH JHUDP
UHVSHFWLYDPHQWHHGHQRVVDUHFHLWD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWHRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(P GHFRUUrQFLD GDV LQFHUWH]DV SURYRFDGDV SHOD SDQGHPLD GR QRYR FRURQDYtUXV &29,'  D
&RPSDQKLD DGLRX &DSH[,QYHVWLPHQWRV SODQHMDGRV HP H[SDQVmR QDV YHUWLFDLV GH HGLItFLRV H
VKRSSLQJVIRFDQGRHPSURMHWRVSULRULWiULRVVREUHWXGRQRYRVSURMHWRVHLQYHVWLPHQWRVFRPSD\EDFN
PDLVFXUWR
,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDFHUFDGRLPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODFLRQDGRVjSDQGHPLD
GH FRURQDYtUXV &29,'  VmR DSUHVHQWDGDV QRV LWHQV   H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD $GLFLRQDOPHQWH QR VHQWLGR GH SUHVHUYDU RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD D
$GPLQLVWUDomRHODERURXHHVWiDSOLFDQGRDVDo}HVOLVWDGDVDVHJXLU


3ULRUL]DomRGRWUDEDOKRUHPRWR KRPHRIILFH 



6XVSHQVmRGHYLDJHQVLQWHUQDFLRQDLVHQDFLRQDLVGRVFRODERUDGRUHV



6XEVWLWXLomR GH UHXQL}HV SUHVHQFLDLV SRU YLGHRFRQIHUrQFLDV DXGLRFRQIHUrQFLDV RX OLJDo}HV
WHOHI{QLFDV



$IDVWDPHQWRSRUTXDWRU]HGLDVGHFRODERUDGRUHVTXHWHQKDPVLQWRPDVHTXHWLYHUDPFRQWDWR
FRPFDVRVFRQILUPDGRVRXVXVSHLWRV LVRODPHQWRVRFLDO 



$IDVWDPHQWRSRUVHWHGLDVGRVFRODERUDGRUHVRULXQGRVGHTXDOTXHUSDtVDFRQWDUGDGDWDGH
VDtGDGRH[WHULRU LVRODPHQWRVRFLDO 



5HFOXVmRGHTXDWRU]HGLDVHPFDVRVGHYLDJHQVLQWHUQDFLRQDLVH



2ULHQWDo}HVSHULyGLFDVDRVFRODERUDGRUHVVREUHIRUPDVGHSUHYHQomRGDGRHQoD

$TXLVLomR GD WRWDOLGDGH GD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH
0DUNHWLQJ6$
(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXSHORYDORUGH5DWRWDOLGDGHGD
(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$ (OHPLGLD TXHRULJLQRXYDORUGHiJLRQRPRQWDQWH
GH5GRTXDORPRQWDQWHGH5IRLGHYLGDPHQWHDORFDGRHRVDOGR
UHVLGXDOSHUPDQHFHFRPRiJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD JRRGZLOO 
$(OHPLGLDDWXDQRVHJPHQWRGHFRQH[mRGLJLWDOHPHOHYDGRUHVGHSUpGLRVFRPHUFLDLVHFRUUHGRUHV
GH VKRSSLQJ FRPR DWLYLGDGH SULQFLSDO D FHVVmR GH HVSDoRV HP SDLQpLV H PRQLWRUHV HOHWU{QLFRV
H[SRVLWRUHVSDUDYHLFXODomRGHPDWHULDOSXEOLFLWiULRLQVWLWXFLRQDOHRXQRWLFLRVRHPORFDLVS~EOLFRVRX
SULYDGRV
$XPHQWRVGHFDSLWDO
$FRPSDQKLDUHDOL]RXDWUDYpVGH$VVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDDOWHUDomRHPVHXFDSLWDOVRFLDOHP
GHIHYHUHLURGHDXPHQWDQGRRVHXFDSLWDODWUDYpVGDDTXLVLomRGHDo}HVRUGLQiULDV
FRPFDUDFWHUtVWLFDVLGrQWLFDVDVDo}HVGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHH[LVWHQWHVSHORSUHoRGHHPLVVmR
GH 5 VHLVFHQWRV H WULQWD H VHWH UHDLV H VHWHQWD FHQWDYRV  WRWDOL]DQGR XP YDORU GH
5 FHQWRHGH]PLOK}HVGHUHDLV $VVLPD&RPSDQKLDWHPVHXFDSLWDOFRPSRVWRSRU
Do}HV
$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD3XEOLEDQFD%UDVLO6$
(PGHGH]HPEURGHR*UXSRDGTXLULXPDLVGDVDo}HVRUGLQiULDVGD3XEOLEDQFD%UDVLO
6$ HOHYDQGRVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDUD$FRQWUDSUHVWDomRGH5VHUi
SDJDDRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVVHQGR5j9LVWDSDJRVQRGLDGHGH]HPEUR
GHHRYDORUGH5HPPHVHV
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'HVGREUDPHQWRGHDo}HVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDSURYRXHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQRGLDGHGH]HPEURGHSURSRVWD
GHGHVGREUDPHQWRGHDo}HVQDSURSRUomRGH FHQWRHGH] Do}HVRUGLQiULDVHVFULWXUDLVSDUD
FDGD  XPD  DomR RUGLQiULD QRPLQDWLYD VHP TXDOTXHU DOWHUDomR QR YDORU GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD$VVLPDTXDQWLGDGHGHDo}HVSDVVRXGH RLWRFHQWDVHVHWHQWDHTXDWURPLO
VHWHFHQWDVHRLWHQWDHVHWH SDUD QRYHQWDHVHLVPLOK}HVGX]HQWDVHYLQWHHVHLVPLO
TXLQKHQWDVHVHWHQWD WRGDVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDO
2Q~PHURGHDo}HVYDORUSDWULPRQLDOSRUDomRHRUHVXOWDGREiVLFRHGLOXtGRSRUDomRDSUHVHQWDGRV
QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD FRQVLGHUDP R GHVGREUDPHQWR GH Do}HV FRQIRUPH
UHTXHULGRSHOR&3&±5HVXOWDGRSRU$omR
,QIRUPDo}HVILQDQFHLUDVpro-forma
7HQGR HP YLVWD D DTXLVLomR GD WRWDOLGDGH GD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H
6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ 6$ HP  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH GHVFULWR DFLPD D &RPSDQKLD
DSUHVHQWDDEDL[R DV GHPRQVWUDo}HV FRQVROLGDGDV GR UHVXOWDGR SUR IRUPD QmR DXGLWDGD SDUD R
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
EHPFRPRDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVpro forma GHULYDGDVGHVWDVLQIRUPDo}HVQRVUHIHULGRV
SHUtRGRV
$V LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV FRQVROLGDGDV SUR IRUPD QmR DXGLWDGDV LQFOXtGDV QHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDIRUDPSUHSDUDGDVH[FOXVLYDPHQWHSDUDDSUHVHQWDURVHIHLWRVTXHDDTXLVLomRGD(OHPLGLD
&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$ ³(OHPLGLD´ WHUiHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPR
VH D DTXLVLomR WLYHVVH RFRUULGR HP  GH MDQHLUR GH  'HVWD IRUPD FDSWXUDQGR R UHVXOWDGR GD
(OHPLGLDFRPUHODomRDRSHUtRGRGHXPPrVILQGRHPGHMDQHLURGHSDUDILQVGDGHPRQVWUDomR
FRQVROLGDGD GR UHVXOWDGR SUR IRUPD QmR DXGLWDGR SDUD R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHEHPFRPRFRQVLGHUDQGRRVDMXVWHVSURIRUPDjWUDQVDomRFDVRHODWLYHVVHRFRUULGR
HPGHMDQHLURGH
$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPR
GLVSRVWRQD'HOLEHUDomR&90QGHGHPDLRGH
(VVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVSURIRUPDVmRDSUHVHQWDGDVH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQV
LQIRUPDWLYRVHQmRGHYHPVHULQWHUSUHWDGDVFRPRLQGLFDWLYRGHIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD QHP FRPR GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR FRQVROLGDGD HIHWLYD FDVR D
FRPELQDomRGHQHJyFLRVDFLPDPHQFLRQDGDWLYHVVHRFRUULGRHPGHMDQHLURGH
2648$'526$%$,;2$35(6(17$080680È5,2'$6,1)250$d®(6),1$1&(,5$6352
)250$ (/$%25$'$6 3(/$ $'0,1,675$d2 '$ &203$1+,$ ( '(9(0 6(5 /,'26 (0
&21-8172 &20 $6 ,1)250$d®(6 ),1$1&(,5$6 &2162/,'$'$6 352 )250$ 12
$8',7$'$6  '$ &203$1+,$ (0 6(8 )250$'2 &203/(72 $35(6(17$'$6 (
',6321,%,/,=$'$6 (0 12662 6,7( '( 5(/$d®(6 &20 ,19(67,'25(6
5,(/(7520,',$&20%5 %(0&2021266,7(6'$&90('$%
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D 'HPRQVWUDomRFRQVROLGDGDGRUHVXOWDGRSURIRUPD QmRDXGLWDGD SDUDRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH

(PPLOKDUHVGHUHDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
3UHMXt]RDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO&RUUHQWH
'LIHULGR
3UHMXt]RGRSHUtRGR
$WULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$WULEXtYHODRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV






(OHPLGLD
&RQVXOWRULDH
6HUYLoRVGH
0DUNHWLQJ6$























 




 
 

 
 

 

 

 



 















 
 














(OHWURPLGLD6$

$MXVWHV3UR

)RUPD

7RWDO3UR
)RUPD

     























5HIHUHVHjGHPRQVWUDomRFRQVROLGDGDKLVWyULFDGRUHVXOWDGRGD(OHWURPLGLD6$UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GH

5HIHUHVHjGHPRQVWUDomRKLVWyULFDGRUHVXOWDGRGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHPrVILQGR
HPGHMDQHLURGH

3DUDPDLRUHVGHWDOKHVVREUHRVDMXVWHVpro forma ±YHMDDVQRWDVH[SOLFDWLYDVjV,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV&RQGHQVDGDV3UR
)RUPD1mR$XGLWDGDVGD(OHWURPLGLD6$

D 
'HPRQVWUDomRFRQVROLGDGDGRUHVXOWDGRSURIRUPD QmRDXGLWDGD SDUDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 

5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHLPSRVWRV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO&RUUHQWH
'LIHULGR
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
$WULEXtYHOGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
$WULEXtYHOGRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV






(OHPLGLD
&RQVXOWRULDH
6HUYLoRVGH
0DUNHWLQJ6$














(OHWURPLGLD6$

$MXVWHV3UR

)RUPD

7RWDO3UR
)RUPD












 
 



 

 

 
 

     




























 



















 
 
















5HIHUHVHjGHPRQVWUDomRFRQVROLGDGDKLVWyULFDGRUHVXOWDGRGD(OHWURPLGLD6$UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
5HIHUHVHjGHPRQVWUDomRKLVWyULFDGRUHVXOWDGRGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGH

3DUDPDLRUHVGHWDOKHVVREUHRVDMXVWHVSURIRUPD±YHMDDVQRWDVH[SOLFDWLYDVjV,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV&RQGHQVDGDV3UR
)RUPD1mR$XGLWDGDVGD(OHWURPLGLD6$


D (%,7'$pro forma0DUJHP(%,7'$pro forma(%,7'$$MXVWDGRpro forma H0DUJHP
(%,7'$$MXVWDGRpro forma
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDR(%,7'$pro formaD0DUJHP(%,7'$pro formaR(%,7'$$MXVWDGR
pro forma HD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpro forma SDUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHHSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH

(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR
SHUFHQWXDLV 
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R 
 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGR 
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$  
 'HVSHVDVFRPSDJDPHQWREDVHDGR
HPDo}HV stock options  
 2XWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV QmR
UHFRUUHQWHV  
 5HYHUVmRGHFRQWDVDSDJDUSHOD
DTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV
 5HVXOWDGRFRPEDL[DGHDWLYRV
 'HVSHVDVSUHYLVWDVHPDFRUGRGH
DFLRQLVWDVGHFRUUHQWHVGHDTXLVLo}HV
 'HVSHVDVFRPDFLRQLVWDFRQWURODGRU
(%,7'$$MXVWDGR  
5HFHLWDOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$   
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR   

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
(OHPLGLD&RQVXOWRULDH
$MXVWHV3UR
7RWDO3UR
(OHWURPLGLD6$
6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ
)RUPD
)RUPD
6$


 









 










 












 





 

 





 























 


















,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
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H6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$RYDORUUHIHUHVHDR3ODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
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GRJUXSRHFRQ{PLFRGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUYLGHVHomRHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD(PUHODomRj(OHPLGLD&RQVXOWRULD
H6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$RYDORUUHIHUHVHj3HUGDVQR$WLYR,PRELOL]DGR
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5HIHUHVHDGHVSHVDVFRPDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVTXHVHWRUQDUDPvested QRSHUtRGR

5HIHUHVHDGHVSHVDVFRPSODQRGHVD~GHGRVIXQGDGRUHVFRQVXOWRULDGHLQWHJUDomRGHHPSUHVDVFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPVRFLHGDGHV
LQWHJUDQWHVGRJUXSRHFRQ{PLFRGRDFLRQLVWDFRQWURODGRU3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVFRPVRFLHGDGHVLQWHJUDQWHVGRJUXSRHFRQ{PLFRGR
DFLRQLVWDFRQWURODGRUYLGHVHomRHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

0DUJHP(%,7'$FDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDOtTXLGD
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2(%,7'$pro formaD0DUJHP(%,7'$pro formaR(%,7'$$MXVWDGRpro forma HD0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGR pro forma QmR VmR PHGLGDV GH OXFUDWLYLGDGH HRX GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR UHFRQKHFLGDV
SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO ³%5*$$3´  H QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH
5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial Reporting Standards ³,)56´  HPLWLGDV SHOR
International Accounting Standards Board ³,$6%´ WDPSRXFRGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVLVRODGDPHQWH
RX FRPR XPD DOWHUQDWLYDDR OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  FRPR PHGLGDVGH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO
DOWHUQDWLYD DRV IOX[RV GH FDL[D FRPR PHGLGDV GH OLTXLGH] RX FRPR EDVH SDUD GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV $GLFLRQDOPHQWH QmR GHYHP VHU XWLOL]DGDV FRPR LQGLFDWLYR GH LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVRXLQWHUSUHWDGDVFRPRPHGLGDILQDQFHLUDHIHWLYDGD&RPSDQKLD
2(%,7'$pro formaD0DUJHP(%,7'$pro formaR(%,7'$$MXVWDGRpro forma HD0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGRpro forma QmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHPQmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDV
FRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGDVSRURXWUDVHPSUHVDV
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'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRUHIHUHQWHDTXDOTXHUYDORU
PRELOLiULR GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH
WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVULVFRVPHQFLRQDGRVDEDL[RHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLD$VDWLYLGDGHVVLWXDomR
ILQDQFHLUD UHSXWDomR UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] HRX QHJyFLRV IXWXURV GD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVD
VHJXLUHRXSRURXWURVIDWRUHVGHULVFR2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDSRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGHTXDOTXHUGHVVHVULVFRVKLSyWHVHVHPTXHRVSRWHQFLDLV
LQYHVWLGRUHV SRGHUmR SHUGHU SDUWH RX D WRWDOLGDGH GH VHX LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD
2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDTXHOHVTXHD&RPSDQKLD
FRQKHFH H TXH DFUHGLWD TXH SRGHP DIHWiOD DGYHUVDPHQWH $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR
FRQKHFLGRVDWXDOPHQWHSHOD&RPSDQKLDRXTXHHODFRQVLGHUHLUUHOHYDQWHVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWiODDGYHUVDPHQWH
3DUDILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUi
FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D &RPSDQKLD RX
H[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDPTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULDFDXVDUHIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D
OLTXLGH]HRXQHJyFLRVIXWXURVEHPFRPRQRSUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHYHP VHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mRREVWDQWHDVXEGLYLVmRGHVWHLWHP³'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³'HVFULomR
GRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR´GHWHUPLQDGRVIDWRUHVGHULVFRTXHHVWHMDPHPXPLWHPSRGHP
WDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQVGHVWHLWHP³'HVFULomRGRV)DWRUHVGH5LVFR´HGRLWHP³
'HVFULomRGRV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR´
D

5LVFRV5HODFLRQDGRVDR(PLVVRU

A Companhia possui determinadas obrigações de manutenção de índices financeiros
estabelecidas em sua terceira emissão de debêntures. Caso não tenha sucesso em obter a
dispensa (waiver) de manutenção destes índices financeiros para determinados exercícios
sociais, a Companhia poderá sofrer o vencimento antecipado da dívida representada pelas
debêntures.
(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX VXD WHUFHLUD HPLVVmR GH  VHLVFHQWRV H
VHVVHQWDPLO GHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV ³'HErQWXUHV´ TXHVmRUHPXQHUDGDV
SRUGDWD[D&',DFUHVFLGRVGHspread GHDRDQRFRPYHQFLPHQWRSDUDVHLVDQRVD
FRQWDUGHVXDGDWDGHHPLVVmRRXVHMDYHQFHQGRHPGHPDUoRGH2YDORUXQLWiULRGDV
GHErQWXUHV p GH 5 PLO UHDLV  QD GDWD GH HPLVVmR WRWDOL]DQGR 5 
VHLVFHQWRVHVHVVHQWDPLOK}HVGHUHDLV QDGDWDGDHPLVVmR
&RQIRUPHFOiXVXODLQFLVR [[LL GDUHVSHFWLYDHVFULWXUDGHHPLVVmRD&RPSDQKLDGHYHPDQWHU
XPtQGLFHILQDQFHLURGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$PHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILVFDO
DVHHQFHUUDUHPGHGH]HPEURGHHPHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVILVFDLV
DVHHQFHUUDUDSDUWLUGHGHGH]HPEURGH LQFOXVLYH FRPEDVHQRVLQGLFDGRUHVSURIRUPD
VHQGR D GHILQLomR GH (%,7'$ SDUD WDO ILP R ³OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GH UHFHLWDV H GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVH[FOXLQGRUHFHLWDVHGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVUHVXOWDGRQmRRSHUDFLRQDOSDUWLFLSDo}HV
PLQRULWiULDV WULEXWRV DPRUWL]DomR H GHSUHFLDomR DR ORQJR GRV ~OWLPRV  PHVHV´ 1R FDVR GH
DTXLVLo}HV GH QRYRV FRQWUDWRV DGTXLULGRV DR ORQJR GRV ~OWLPRV  PHVHV TXH QmR HVWHMDP
LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV R FiOFXOR VHUi SUR IRUPD
FRQVLGHUDQGRPHVHVLQWHJUDLVGHRSHUDomRGHWDODTXLVLomRRXFRQWUDWR$PHGLomRGRUHIHULGR
tQGLFHpDQXDOFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVILQGDVHPGHGH]HPEURGHFDGDDQR$
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LQREVHUYkQFLD GR LQGLFDGRU SRGHUi DFDUUHWDU YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR QmR DXWRPiWLFR (P  GH
VHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRX'tYLGD/tTXLGDGH5PLOK}HVH(%,7'$QHJDWLYR
GH 5  PLOK}HV (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD REWHYH MXQWR DRV WLWXODUHV GDV
'HErQWXUHV HP VHGH GH DVVHPEOHLD JHUDO GH GHEHQWXULVWDV ³$*'´  ZDLYHU FRP UHODomR DR
GHVFXPSULPHQWRGRtQGLFHILQDQFHLURGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$PHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDR
H[HUFtFLR ILVFDO D VH HQFHUUDU HP  GH GH]HPEUR GH  VHQGR DFRUGDGR SHORV GHEHQWXULUDV
WDPEpPHPUHIHULGD$*'DSRVWHUJDomRGDGDWDGHLQtFLRDSXUDomRGRFRYHQDQWILQDQFHLURSDUD
WHQGRFRPRUHIHUrQFLDRH[HUFtFLRILVFDOGHGHGH]HPEURGH1mRKRXYHQHJRFLDomR
GHRXWUDVFRQGLo}HVHRXGHFRQWUDSDUWLGDVHPUHIHULGD$*'
A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em razão da
disseminação do Coronavírus (COVID-19), a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual
tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em efeitos adversos relevantes em
nossos negócios, condição financeira, resultados das operações e fluxos de caixa e,
finalmente, nossa capacidade de continuar operando nossos negócios.
6XUWRV RX SRWHQFLDLV VXUWRV GH GRHQoDV SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR QDV QRVVDV RSHUDo}HV
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPRDSURYRFDGDSHOR]LNDYtUXV
DSURYRFDGDSHORYtUXVHERODSHORYtUXV+1 SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHDYLiULD DIHEUH
DIWRVD SHOR YtUXV +1 LQIOXHQ]D $ SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH VXtQD  D VtQGURPH
UHVSLUDWyULD GR RULHQWH PpGLR 0(56  H D VtQGURPH UHVSLUDWyULD DJXGD JUDYH 6$56  DIHWDUDP
GHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHVHPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP(PPDUoR
GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GD &29,' GRHQoD
FDXVDGDSHORQRYR&RURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRXRUHFRQKHFLPHQWR
SHOD206GHTXHGHVGHHQWmRRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmR
VXVWHQWDGDHQWUHDVSHVVRDV
$ SDQGHPLD GD &29,' DIHWRX QHJDWLYDPHQWH D HFRQRPLD JOREDO LQWHUURPSHX RV JDVWRV GRV
FRQVXPLGRUHVHDVFDGHLDVGHVXSULPHQWRJOREDLVHFULRXXPDVLJQLILFDWLYDYRODWLOLGDGHHLPSDFWR
QRVPHUFDGRVILQDQFHLURV1RSULPHLURVHPHVWUHGHR%UDVLOIRLFRQVLGHUDGRXPGRVFHQWURV
GDSDQGHPLDJOREDOHPQ~PHURGHFDVRVHyELWRVGD&29,'$SDQGHPLDGD&29,'WHYHH
DFUHGLWDPRV TXH FRQWLQXDUi WHQGR XP LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH RV QRVVRV QHJyFLRV H
GHVHPSHQKRILQDQFHLUR2DOFDQFHGRLPSDFWRDGYHUVRGDSDQGHPLDGD&29,'VREUHRVQRVVRV
QHJyFLRVHGHVHPSHQKRILQDQFHLURLQFOXVLYHDQRVVDFDSDFLGDGHGHH[HFXWDUQRVVDVHVWUDWpJLDVGH
FXUWR H ORQJR SUD]RV H LPSODQWDU LQLFLDWLYDV QR SHUtRGR HVSHUDGR GHSHQGHUi GH GHVGREUDPHQWRV
IXWXURVLQFOXVLYHDGXUDomRHJUDYLGDGHGDSDQGHPLDHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLORTXHpLQFHUWRHQmR
SRGHVHUSUHYLVWR
(PIXQomRGDSDQGHPLDGD&29,'HHPUHVSRVWDjVQRUPDVRXUHFRPHQGDo}HVHGLWDGDVSHODV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVEHPFRPRGDVGHFLV}HVTXHWRPDPRVQRSHUtRGRGHPDUoRD
GHMXOKRGHQRVVDVHGHHWRGRVRVQRVVRVHVFULWyULRVILFDUDPIHFKDGRVHDSyVDUHDEHUWXUD
WRGRV RV QRVVRV HVFULWyULRV IRUDP REULJDGDV D RSHUDU FRP FDSDFLGDGH GH SHVVRDV UHGX]LGD H
LPSOHPHQWDomR GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO HQWUH DV SRVLo}HV GH WUDEDOKR (P SDUDOHOR j LVVR
LPSOHPHQWDPRVRWHOHWUDEDOKRHXPDHVFDODGHUHYH]DPHQWRGHSHVVRDVFRPSUHVHQoDItVLFDQR
HVFULWyULR D ILP GH PDQWHU DVQRVVDVRSHUDo}HV LQLQWHUUXSWDV&DVR D SDQGHPLD GD&29,'VH
DJUDYHRXXPDQRYDRQGDGDGRHQoDVHGLVVHPLQHJOREDOPHQWHRXSHOR%UDVLOSRGHPRVHQIUHQWDU
SRUPDLVWHPSRDREULJDomRGHIHFKDPHQWRGHHVFULWyULRVHRXRXWUDVUHVWULo}HVRSHUDFLRQDLVFRP
UHODomRDDOJXQVRXWRGRVDVQRVVDVHVFULWyULRVSRUSHUtRGRVSURORQJDGRVGHWHPSRGHYLGRDHQWUH
RXWURVIDWRUHVQRUPDVJRYHUQDPHQWDLVTXHVHHQFRQWUDPHPFRQVWDQWHPXWDomRLQFOXVLYHGLUHWLYDV
GH VD~GH S~EOLFD SROtWLFDV GH TXDUHQWHQD PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO RX DWp PHVPR XP
lockdown $VVLP DFUHGLWDPRV TXH RV QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHUmR FRQWLQXDU D VHU
DIHWDGRVGHIRUPDDGYHUVDHUHOHYDQWHHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'
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$GLFLRQDOPHQWH DWXDPRV FRP SXEOLFLGDGH HP PtGLD RXWRIKRPH VHQGR JUDQGH SDUWH GH QRVVRV
DQ~QFLRV YHLFXODGRV HP ORFDLV FRP JUDQGH FLUFXODomR GH SHVVRDV FRPR SRU H[HPSOR VKRSSLQJ
FHQWHUVHVWDo}HVHYDJ}HVGHWUHQVHPHWU{VDHURSRUWRVHSUpGLRVFRPHUFLDLVRVTXDLVIRUDPH
SRGHP FRQWLQXDU D VHU SDUWLFXODUPHQWH DIHWDGRV SHOD SDQGHPLD GD &29,' HVSHFLDOPHQWH HP
UD]mR GH UHVWULo}HV GH FLUFXODomR H IHFKDPHQWR GHVWHV ORFDLV TXH UHVXOWDUDP HP UHQHJRFLDo}HV
FRQWUDWXDLV H FDQFHODPHQWRV GH FDPSDQKDV SXEOLFLWiULDV (VVDV UHVWULo}HV UHVXOWDUDP QXPD
GLPLQXLomRPDWHULDOGH
QRVVDVUHFHLWDVEHPFRPRDFDUUHWDUDPXPDVXVSHQVmRGHLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRVMXQWRDRVQRVVRV
SDUFHLURVQRVPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGH±9LGHIDWRUGHULVFR³$&RPSDQKLD
SRVVXL GHWHUPLQDGDV REULJDo}HV GH PDQXWHQomR GH tQGLFHV ILQDQFHLURV HVWDEHOHFLGDV HP VXD
WHUFHLUD HPLVVmR GH GHErQWXUHV &DVR QmR WHQKD VXFHVVR HP REWHU D GLVSHQVD ZDLYHU  GH
PDQXWHQomRGHVWHVtQGLFHVILQDQFHLURVSDUDGHWHUPLQDGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVD&RPSDQKLDSRGHUi
VRIUHURYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDGtYLGDUHSUHVHQWDGDSHODVGHErQWXUHV´1mRSRGHPRVJDUDQWLU
TXHQmRKDYHUiDOWHUDomRGRKiELWRGRVFRQVXPLGRUHVRXTXHDIUHTXrQFLDHYROXPHGHSHVVRDVHP
VKRSSLQJFHQWHUVDHURSRUWRVWUDQVSRUWHS~EOLFRRXHPFLUFXODomRQmRGLPLQXLUiHPGHFRUUrQFLDGD
SDQGHPLDGD&29,'HHQVHMDUiSHUGDVGHDQXQFLDQWHVTXHSRGHUmRRSWDUSRURXWURVPHLRVGH
FRPXQLFDomR SDUD YHLFXODU VHXV PDWHULDLV SXEOLFLWiULRV $LQGD QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV SRGH
QHFHVVLWDUVHUDOWHUDGRFDVRRVVKRSSLQJFHQWHUVDHURSRUWRVHORFDLVRQGHQRVVRVDQ~QFLRVHVWmR
ORFDOL]DGRVWHQKDPXPIOX[RGHSHVVRDVVLJQLILFDWLYDPHQWHUHGX]LGRRXVRIUDPSUHMXt]RVUHOHYDQWHV
HP GHFRUUrQFLD GD SDQGHPLD GD &29,'  VHQGR TXH QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH VHUHPRV
HILFLHQWHVQDLPSOHPHQWDomRGHXPDHYHQWXDOPXGDQoDQHPTXHHODVHUiEHPVXFHGLGD
&RQWLQXDPRVVXMHLWRVDFHUWDVUHVWULo}HVRSHUDFLRQDLVHPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDO LQFOXLQGR
SRU H[HPSOR OLPLWHV QR Q~PHUR GH HPSUHJDGRV HP QRVVRV HVFULWyULRV  H QmR SRGHPRV SUHYHU
TXDQGRLVVRQmRVHUiPDLVQHFHVViULRHRLPSDFWRFRQWtQXRTXHLVVRSRGHUiWHUQRFRPSRUWDPHQWR
GR FOLHQWH H HP QRVVRUHVXOWDGR RSHUDFLRQDO ,VVR SRGHFDXVDU DXPHQWRV QD LQGLVSRQLELOLGDGH GH
QRVVRV VLVWHPDV H LQIUDHVWUXWXUD LQWHUUXSomR GRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV IDOKDV
JHQHUDOL]DGDV GR VLVWHPD EHP FRPR SHUGDV JHUDLV GH SURGXWLYLGDGH 'HVVD IRUPD QRVVD
FDSDFLGDGHGHFRQGX]LUQRVVRVQHJyFLRVSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
$SDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHLPSDFWDUDQRVVDFDGHLDGHVXSULPHQWRVVHDVIiEULFDVTXH
SURGX]HPDVPDWpULDVSULPDVGRVdisplays TXHXWLOL]DPRVRXDVRSHUDo}HVGRVQRVVRVSUHVWDGRUHV
GH VHUYLoRV GH ORJtVWLFD IRUHP LQWHUURPSLGDV HQFHUUDGDV WHPSRUDULDPHQWH HQIUHQWDUHP IDOWD GH
IXQFLRQiULRVRXVRIUHUHPRVHIHLWRVGHXPDVHJXQGDRQGDGHGLVVHPLQDomRGD&29,'7DPEpP
SRGH KDYHU LQWHUUXSo}HV RX DWUDVRV HP HQWUHJDV H LPSDFWRV QHJDWLYRV QD SUHFLILFDomR GH
GHWHUPLQDGRV FRPSRQHQWHV GRV QRVVRV displays $ QRVVD SDUWLFLSDomR GH UHFHELPHQWR GH
LPSRUWDGRV YDULD GH DFRUGR FRP FDGD SURMHWR LPSOHPHQWDGR VHQGR TXH QR VHJPHQWR GH L 
HOHYDGRUHV JHUDOPHQWH WHPRV  GH LPSRUWDomR LL  HP UXDV JHUDOPHQWH LPSRUWDPRV  GRV
HTXLSDPHQWRV LLL  HP WUDQVSRUWHV  H LY  HP VKRSSLQJV WHPRV DSUR[LPDGDPHQWH  GH
HTXLSDPHQWRV LPSRUWDGRV SDUD QRYRV SURMHWRV 7RGDV DV LPSRUWDo}HV VmR RULXQGDV GD &KLQD H
SRGHPVHUDIHWDGDVSRUQRYDVUHVWULo}HVHlockdowns
(PRXWXEURGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH 206 IH]XPDOHUWDSDUDXPDQRYDRQGDGH
FRQWiJLRVSULQFLSDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRj(XURSDHDRV(VWDGRV8QLGRVRTXHFRQWULEXLSDUD
LQFHUWH]DGHIXWXURVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLD
(P GHFRUUrQFLD GDV UHVWULo}HV GH FLUFXODomR D &RPSDQKLD HQIUHQWRX UHQHJRFLDo}HV FRQWUDWXDLV
PDLV HVSHFLILFDPHQWH UHODFLRQDGDV D DGLDPHQWR GH FDPSDQKDV SXEOLFLWiULDV HP ORFDLV GH JUDQGH
IOX[R GH SHVVRDV TXH ILFDUDP WHPSRUDULDPHQWH IHFKDGRV RX WLYHUDP R VHX IOX[R GUDVWLFDPHQWH
UHGX]LGRFRPRHPVKRSSLQJFHQWHUVDHURSRUWRVHWUDQVSRUWHVRTXHDIHWRXHSRGHDLQGDDIHWDU
DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD 1R kPELWR GRV FRQWUDWRV S~EOLFRV ILUPDGRV SHOD &RPSDQKLD QmR
SRGHPRV JDUDQWLU TXH WHUHPRV VXFHVVR HP TXDOTXHU SOHLWR GH UHHTXLOtEULR HFRQ{PLFRILQDQFHLUR
FRQVLGHUDQGRRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGH&29,'LQFOXVLYHSRUPHLRSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVRX
MXGLFLDLV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVUHOHYDQWHVGHTXHVRPRVSDUWHVYLGH6HomR
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPHVSHFLDOLWHQV
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$UHFHLWDGD&RPSDQKLDGLPLQXLXQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
HPFRPSDUDomRDRPHVPRSHUtRGRGHSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGDTXHGDGHFLUFXODomRQRV
ORFDLV RQGH D &RPSDQKLD DWXD ± VKRSSLQJ FHQWHUV DHURSRUWRV UXDV HWF TXH JHUDP
UHVSHFWLYDPHQWHHGHQRVVDUHFHLWD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVFRQVXOWHRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1R FRQWH[WR GD UHFHVVmR HFRQ{PLFD QR %UDVLO FDXVDGD SHOD SDQGHPLD GD &29,' WDPEpP
SRGHPRVHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVQDREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVGHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVR
TXHSRGHFRPSURPHWHUHRXGLILFXOWDURFXPSULPHQWRGRVFRYHQDQWVILQDQFHLURVDRVTXDLVHVWDPRV
VXMHLWRVGHDFRUGRFRPQRVVRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWR6HQRVVRVQHJyFLRVQmRJHUDUHPIOX[RV
GHFDL[DRSHUDFLRQDLVVXILFLHQWHVRXRXWURVUHFXUVRVQmRHVWLYHUHPGLVSRQtYHLVSDUDQyVSRUPHLR
GHHPSUpVWLPRVDWUDYpVGDVOLQKDVGHFUpGLWRRXGHRXWUDVIRQWHVSRGHPRVQmRFRQVHJXLUFREULU
QRVVDV GHVSHVDV FXPSULU QRVVDV REULJDo}HV FRP WHUFHLURV LQFOXVLYH IRUQHFHGRUHV  LQYHVWLU QR
FUHVFLPHQWRGRQRVVRQHJyFLRUHVSRQGHUDRVGHVDILRVFRPSHWLWLYRVRXDWHQGHURXWUDVQHFHVVLGDGHV
GHOLTXLGH]HFDSLWDORTXHSRGHSUHMXGLFDUQRVVRVQHJyFLRV2VQRVVRVFXVWRVFRPVHJXURWDPEpP
SRGHPDXPHQWDUVXEVWDQFLDOPHQWHQRIXWXURSDUDFREULURVFXVWRVTXHDVVHJXUDGRUDVSRGHUmRYLU
DLQFRUUHUHPIXQomRGHVVDSDQGHPLD
$OpPGLVVRRIHFKDPHQWRGHPXLWRVVKRSSLQJFHQWHUVHORFDLVGHJUDQGHFLUFXODomRRQGHSRVVXtPRV
displays H DV QRUPDV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV UHODFLRQDGDV j SDQGHPLD GD &29,'
SRGHPQRVH[SRUDULVFRVMXUtGLFRVUHSXWDFLRQDLVHILQDQFHLURVHPUHODomRDQRVVRVFRQWUDWRVGH
FRQFHVVmR GH H[SORUDomR GH SXEOLFLGDGH FRPR SDJDPHQWR GH PXOWDV SRU UHVFLVmR DQWHFLSDGD
UHQHJRFLDomR GH YDORUHV WHUPRV FRQWUDWXDLV H VXVSHQV}HV 1mR Ki JDUDQWLD GH TXH DSyV D
SDQGHPLDGD&29,'FRQVHJXLUHPRVUHWRPDUDVRSHUDo}HVQRVDWXDLVWHUPRVGRVFRQWUDWRVGH
FRQFHVVmR HP YLJRU RX VHTXHU VH FRQVHJXLUHPRV FXPSULU FRP RV WHUPRV GRV FRQWUDWRV GH
FRQFHVV}HVDWXDLVILUPDGRVSHOD&RPSDQKLDDQWHVGDSDQGHPLDGR&29,'&DVRQmRVHMDPRV
FDSD]HV GH DUFDU FRP RV SDJDPHQWRV GRV UHSDVVHV LVVR VHUi FRQVLGHUDGR LQDGLPSOHPHQWR
FRQWUDWXDOFDSD]GHHQVHMDUDUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWRGHORFDomRDIHWDQGRGHVWDIRUPDD
FRQWLQXLGDGHGHQRVVDRFXSDomRQRORFDO
2 DOFDQFH WRWDO GR LPSDFWR GD SDQGHPLD GD &29,' VREUH QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV GHSHQGH GH GHVGREUDPHQWRV IXWXURV TXH VmR LQFHUWRV H LPSUHYLVtYHLV LQFOXVLYH D
GXUDomRHDGLVVHPLQDomRGDSDQGHPLDHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLOVHXLPSDFWRVREUHRVPHUFDGRV
GHFDSLWDLVHILQDQFHLURHTXDOTXHUQRYDLQIRUPDomRTXHSRVVDVXUJLUVREUHDJUDYLGDGHGRYtUXVVXD
GLVVHPLQDomRSDUDRXWUDVUHJL}HVEHPFRPRDVDo}HVWRPDGDVSDUDFRQWrODHQWUHRXWUDV1RDWXDO
PRPHQWR QmR SRGHPRV HVWLPDU GH IRUPD UD]RiYHO R DOFDQFH WRWDO GR LPSDFWR GD SDQGHPLD GD
&29,'VREUHRVQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$OpPGLVVRRVHIHLWRVGDSDQGHPLD
GD&29,'SRGHUmRH[DFHUEDURVHIHLWRVGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRGLYXOJDGRVQHVWDVHomRGR
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV HIHLWRV GD &29,' VREUH RV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Se não tivermos sucesso em implementar nossa estratégia de crescimento, nossas operações
poderão ser adversamente afetadas.
1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRHQYROYHDH[SDQVmRGDQRVVDUHGHGHORFDLVGHDWXDomRFRPR
HGLItFLRV FRPHUFLDLV H UHVLGHQFLDLV PRELOLiULR XUEDQR VKRSSLQJ FHQWHUV DHURSRUWRV H WUDQVSRUWHV
S~EOLFRV$DTXLVLomRGHQRYRVORFDLVSRGHOHYDUXPSHUtRGRVLJQLILFDWLYRGHWHPSRHQmRKiJDUDQWLD
GHTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHLGHQWLILFDUORFDLVDGHTXDGRVRXPHVPRVHIRUHPLGHQWLILFDGRV
ORFDLVDGHTXDGRVTXHHOHVVHUmRFRQYHUWLGRVHPORFDLVDWLYRV(QWUHRXWUDVFRLVDVD&RPSDQKLD
SRGHH[SHULPHQWDUXPDFRPSHWLomRVLJQLILFDWLYDSRUORFDLVpremium, LVWRpFRPPDLRUFRQFHQWUDomR
GHFRQVXPLGRUHVHSRGHUGHFRPSUDHPDLVDWUDHQWHVDDQXQFLDQWHVFRPFRQFRUUHQWHVEHPFRPR
SRGHVHULQFDSD]GHFKHJDUDWHUPRVFRPHUFLDLVDFHLWiYHLVFRPRVSURSULHWiULRVGRVORFDLV
4XDOTXHU DWUDVR RX IDOKD HP DVVHJXUDU WDLV ORFDLV SRGH OLPLWDU D FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH
DXPHQWDUDUHFHLWDIXWXUDHSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVQDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRV
UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD2DXPHQWRGRVSDJDPHQWRVSDUDUHWHURVVLWHVH[LVWHQWHV
RXDVVHJXUDUQRYRVORFDLVSRGHULDUHVXOWDUHPXPDGLPLQXLomRGDOXFUDWLYLGDGH
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$ LPSOHPHQWDomR H R FRQWtQXR DOLQKDPHQWR GDV SULQFLSDLV LQLFLDWLYDV H Do}HV UHODWLYDV j QRVVD
HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGHSHQGHPGHGLYHUVRVIDWRUHVFUtWLFRVGHQWUHRVTXDLVQRVVDFRPSHWrQFLD
H FDSDFLGDGH GH L  DSURYHLWDU DV QRYDV RFDVL}HV GH FRQVXPR ILUPDQGR QRYRV FRQWUDWRV GH
FRQFHVVmR GH H[SORUDomR GH SXEOLFLGDGH HP QRYRV HVSDoRV LL  IRUWDOHFHU H H[SDQGLU D RIHUWD H
YDULHGDGH GH SURGXWRV H VHUYLoRV HP FRQGLo}HV FRPSHWLWLYDV SDUD QRVVD EDVH GH FOLHQWHV LLL 
FRQWLQXDU FRP QRVVD HVWUDWpJLD GH WUDQVIRUPDomR GLJLWDO FRP R GHVHQYROYLPHQWR GH QRVVD
SODWDIRUPDGHSDLQpLVGLJLWDLVDGLFLRQDQGRFDSWXUDGHGDGRVHLPSOHPHQWDomRGHVHUYLoRVDWUDYpV
GH VROXo}HV GH FRQHFWLYLGDGH FRPR KRWVSRWV GH ZLIL TXH LPSOHPHQWDPRV QD /LQKD $PDUHOD GR
PHWU{GH6mR3DXORHRIHUHFHQGRQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVGHWHFQRORJLDDHODDVVRFLDGRVDWUDYpV
GHVROXo}HVDGLFLRQDLVFRPRRDSOLFDWLYR0HX&RQGRPtQLRIHUUDPHQWDLQWHJUDGDQDSODWDIRUPDGH
HGLItFLRVUHVLGHQFLDLVGD(OHWURPLGLDTXHSHUPLWHDFRPXQLFDomRHQWUHVtQGLFRVHPRUDGRUHVGRV
HGLItFLRV H RIHUHFH IXQFLRQDOLGDGHV FRPR UHVHUYD GH TXDGUD OLEHUDomR GH YLVLWD DYLVRV H
FRPXQLFDGRV HQWUH RXWURV IRUWDOHFHQGR QRVVD FXOWXUD GLJLWDO H SHUPLWLQGR DFHVVR j GDGRV SDUD
HQWHQGLPHQWR GR FRPSRUWDPHQWR GRV FRQG{PLQRV 6H QmR IRUPRV FDSD]HV HP PDQWHU WDLV
IHUUDPHQWDVQRVVDFXOWXUDGLJLWDOSRGHUiVHUHQIUDTXHFLGD7RGRVRVIDWRUHVFLWDGRVDFLPDSRGHP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR FRQVLGHUDQGR R FDUiWHU VD]RQDO GR QRVVR QHJyFLR H[LVWHP SHUtRGRV HP TXH D
QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR p PDLRU 1mR H[LVWH JDUDQWLD GH TXH WHUHPRV RSRUWXQLGDGH GH L 
UHQRYDU QRVVDV OLQKDV GHFUpGLWR DWXDLV LL  WHU DFHVVR D QRYRV ILQDQFLDPHQWRV LLL  HPLWLUYDORUHV
PRELOLiULRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV LY QHJRFLDURVSUD]RVGHSDJDPHQWR
FRP QRVVRV IRUQHFHGRUHV HP FRQGLo}HV DWUDWLYDV RX Y  UHFHEHU GH QRVVRV FOLHQWHV HP SUD]RV
UHGX]LGRV &DVR HVVDV FRQGLo}HV QmR RFRUUDP SRGHUHPRV QRV WRUQDU LQVROYHQWHV LQFDSD]HV GH
LPSOHPHQWDU QRVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR H GH UHVSRQGHU D SUHVV}HV GH FRQFRUUHQWHV RX GH
ILQDQFLDULQLFLDWLYDVLPSRUWDQWHVSDUDD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHHGHIRUPD
UHOHYDQWHRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHVLWXDomRILQDQFHLUD
$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD SURYRFDGD SRU TXDLVTXHU IDWRUHV LQFOXLQGR HP UD]mR GH SDQGHPLDV HRX RXWURV VXUWRV
UHJLRQDLVRXLQWHUQDFLRQDLVSRGHGLILFXOWDUWDQWRQRVVRDFHVVRDQRYRVILQDQFLDPHQWRVHPWHUPRV
DFHLWiYHLVTXDQWRDHPLVVmRGHYDORUHVPRELOLiULRVHPFRQGLo}HVIDYRUiYHLV
$ &RPSDQKLD SRGH QmR WHU VXFHVVR FRP D VXD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRU PHLR GH
DTXLVLo}HV RX SDUFHULDV DV TXDLV HQYROYHP ULVFRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR SRGH
JDUDQWLURVXFHVVRGHWDLVDTXLVLo}HV
eSRVVtYHOTXHD&RPSDQKLDYHQKDDDGTXLULURXWURVQHJyFLRVFRUUHODFLRQDGRVQRkPELWRGHVHX
SODQR GH FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFR FRPR R LQYHVWLPHQWR GD &RPSDQKLD QD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H
6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$ (OHPLGLD 3DUDDWLQJLURREMHWLYRWUDoDGRQDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
LQRUJkQLFRD&RPSDQKLDSUHFLVDLGHQWLILFDUDYDOLDUHDGTXLULUHPSUHVDVHFRQFOXLUWDLVDTXLVLo}HVHP
FRQGLo}HVDWUDWLYDVEHPFRPRWHURXREWHURVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDUHDOL]DUWDLVDTXLVLo}HVH
FRQGX]LUDSURSULDGDPHQWHRSURFHVVRGHLQWHJUDomRGHWDLVQHJyFLRVDGTXLULGRV$&RPSDQKLDQmR
SRGH JDUDQWLU TXH WHUi VXFHVVR HP LGHQWLILFDU DYDOLDU HIHWLYDU DTXLVLo}HV QR PRPHQWR HRX HP
WHUPRVSUHoRVHRXFRQGLo}HVGHVHMDGRV
2 VXFHVVR GH UHIHULGDV DTXLVLo}HV RX LQYHVWLPHQWRV VH EDVHLD QD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH
LGHQWLILFDURSRUWXQLGDGHVHGHHVWDEHOHFHUSUHPLVVDVSUHFLVDVUHODWLYDVjDYDOLDomRjVRSHUDo}HV
DRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRjLQWHJUDomRHRXWURVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDRVUHVSHFWLYRVQHJyFLRV
$OpP GLVVR DV QRYDV DTXLVLo}HV SRGHP UHVXOWDU HP GLILFXOGDGHV QD LQWHJUDomR GDV HPSUHVDV
DGTXLULGDVEHPFRPRQRGHVYLRGHFDSLWDOHGDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDRXWUDV
RSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRV$LQWHJUDomRGHTXDOTXHUXPDGDVHPSUHVDVDGTXLULGDVHVHXVLPSDFWRV
ILQDQFHLURVSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDGYHUVD
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$HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHQYROYHGLYHUVRVULVFRVGHQWUHRVTXDLVVHLQFOXHP
•

DYDOLDomRHHVWUXWXUDomRGHSODQRGHFUHVFLPHQWRFRPEDVHHPSUHPLVVDVTXHQmRYHQKDP
DVHFRQFUHWL]DU

•

QHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRkPELWRGHXPSURFHVVRGHDTXLVLomRHGHPDQGDGH
WHPSRVXEVWDQFLDOGXUDQWHRSURFHVVRGHDTXLVLomR

•

DTXLVLomRGHQHJyFLRVTXHQmRFRQWULEXDPSDUDDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD

•

DTXLVLomRGHQHJyFLRVSRUYDORUDFLPDGRVHXYDORUUHDO

•

DTXLVLo}HV SRGHP QmR UHVXOWDU R DXPHQWR SUHYLVWR HP VXDV UHFHLWDV DGYLQGR GH XPD
DTXLVLomRSRUUD]}HVH[yJHQDVDRVHXFRQWUROH

•

RSURFHVVRGHDXGLWRULD due diligence) FRQGX]LGRDQWHVGHFRQFOXLUDDTXLVLomRSRGHUiQmR
LGHQWLILFDU WRGRV RV SRWHQFLDLV SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV GD DGTXLULGD WDLV FRPR SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRV RX MXGLFLDLV FtYHLV ILVFDLV FULPLQDLV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV
LUUHJXODULGDGHV QD FRQGXomR GRV QHJyFLRV FRQWLQJrQFLDV UHODFLRQDGDV D SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFREUDUWRWDORXSDUFLDOPHQWHGRVYHQGHGRUHV
GDVUHVSHFWLYDVHPSUHVDVDGTXLULGDVDVLQGHQL]Do}HVSDFWXDGDV TXDQGRKRXYHU SRUWDLV
SDVVLYRV

•

DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GDV HPSUHVDV DGTXLULGDV SRGHP WHU VLGR SUHSDUDGDV HP
GHVDFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV YLJHQWHV RX GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV GH FRQWUROHV
LQWHUQRVDLQGDTXHQmRPDWHULDOL]DGDVSRGHPSRUHVWHVRXSRURXWURVIDWRUHVQmRUHIOHWLU
GHIRUPDYHUGDGHLUDHDGHTXDGDDFRQGLomRILQDQFHLUDGHUHIHULGDHPSUHVD

•

QmRFRQFOXVmRGDVDTXLVLo}HVQDVFRQGLo}HVTXHD&RPSDQKLDYLVOXPEUDRXTXHDWHQGDP
VXDVH[SHFWDWLYDVGHUHWRUQR

•

HYHQWXDOQmRFXPSULPHQWRGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVSDUDRIHFKDPHQWRGDDTXLVLomR

•

DLQWHJUDomRGHVLVWHPDVHGHRXWURVUHFXUVRVSRGHVHUVXEVWDQFLDOPHQWHPDLVGHPRUDGDH
FXVWRVDGRTXHRSODQHMDGRHGHVYLDUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH

$RFRUUrQFLDGHTXDLVTXHUGHVWHVIDWRUHVRXRXWURVIDWRUHVTXHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmR
FRQVLJDSUHYHUFRPUHODomRjVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRSRGHUiRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRH
UHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVGHVHXVQHJyFLRVUHSXWDomRHQDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD
A Companhia opera num mercado altamente competitivo, e na hipótese de não conseguir
competir, de forma eficaz, resultados podem vir a ser afetados negativamente.
$&RPSDQKLDRSHUDHPXPDLQG~VWULDDOWDPHQWHFRPSHWLWLYDHSRGHQmRVHUFDSD]GHPDQWHURX
DXPHQWDU VXDV UHFHLWDV DWXDLV GH SXEOLFLGDGH RX VXD SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR $ &RPSDQKLD
FRPSHWHSHORPHUFDGRSXEOLFLWiULRFRPRXWURVRSHUDGRUHVGHmídia out of homeLQFOXLQGRRXWURV
PHLRV GH FRPXQLFDomR H HPSUHVDV PDLRUHV FXMDV RSHUDo}HV VmR PDLV GLYHUVLILFDGDV WDLV FRPR
WHOHYLVmRUiGLRHRXWURVPHLRVGHWUDQVPLVVmRHRXWURVPHLRVGHFRPXQLFDomRHPWRGRVRVVHXV
PHUFDGRV (VWHV FRQFRUUHQWHV GLYHUVLILFDGRV WrP D YDQWDJHP GH YHQGHU SURGXWRV SXEOLFLWiULRV
FRPSOHPHQWDUHVSDUDRVDQXQFLDQWHV$OpPGLVVRFRPSHWLPRVFRPXPDJUDQGHYDULHGDGHGHPtGLD
out-of-home LQFOXLQGR SXEOLFLGDGH HP VKRSSLQJ FHQWHUV DHURSRUWRV WUDQVSRUWHV HGLItFLRV
VXSHUPHUFDGRV H Wi[LV 2V DQXQFLDQWHV FRPSDUDP RV FXVWRV UHODWLYRV GDV PtGLDV GLVSRQtYHLV
LQFOXLQGR R FXVWR PpGLR SRU PLO LPSUHVV}HV RX &30 2V FRPSHWLGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHP
SURFHGHUjUHGXomRGHVHXVSUHoRVRIHUHFHQGRSUHoRVPDLVYDQWDMRVRVSDUDVHXVFOLHQWHVDWXDLVH
SRWHQFLDLV EDUUDQGR DVVLP R FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD QR PHUFDGR &DVR HVWHV FRQFRUUHQWHV
IRUFHPDUHGXomRGRVSUHoRVSUDWLFDGRVSHOD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDSRGHUiSUHFLVDUUHDOL]DUXP
IRUWHFRQWUROHGHJDVWRVSDUDTXHSRVVDPDQWHUHH[SDQGLUVXDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRHSRGHUi
LQFOXVLYHFDXVDUDSHUGDGHFOLHQWHVDWXDLVHDGLILFXOGDGHGHDWUDomRGHQRYRVFOLHQWHV,VWRDIHWDULD
QHJDWLYDPHQWH D VLWXDomR ILQDQFHLUD H QHJRFLDO H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD 6H QmR IRUPRV
FDSD]HV GH FRPSHWLU QHVWHV WHUPRV SRGHUtDPRV SHUGHU FOLHQWHV SRWHQFLDLV H SRGHUtDPRV VHU
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SUHVVLRQDGRVDUHGX]LURVSUHoRVDEDL[RGDTXHODVTXHDWXDOPHQWHFREUDPRVSDUDUHWHUFOLHQWHVR
TXH SRGHULD WHU XP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV GH
RSHUDo}HV
7DPEpPpSRVVtYHOTXHQRYRVFRQFRUUHQWHVSRVVDPHPHUJLUHDGTXLULUUDSLGDPHQWHSDUWLFLSDomRGH
PHUFDGRQRVHWRUGHSXEOLFLGDGHGLJLWDOout-of-home
$OpPGLVVRQRVVRVFRQFRUUHQWHVSRGHPGHVHQYROYHUVHUYLoRVRXPHLRVGHSXEOLFLGDGHTXHVHMDP
LJXDOPHQWH HILFD]HV RX VXSHULRUHV DRV TXH RIHUHFHPRV RX REWHU PDLRU DFHLWDomR QR PHUFDGR H
UHFRQKHFLPHQWRGHPDUFDEHPFRPRSRGHPRSWDUSRURIHUHFHUVHXVSURGXWRVHVHUYLoRVDSUHoRV
UHGX]LGRVGXUDQWHFULVHVHFRQ{PLFDVDILPGHPDQWHURXDXPHQWDUVXDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGR
$JrQFLDVGHPtGLDHRXWURVLQWHUPHGLiULRVSRGHPSRUWDQWRVHULQGX]LGRVDVHOHFLRQDURVSURGXWRV
GH QRVVRV FRQFRUUHQWHV RX DXPHQWDU D SUHVVmR GH SUHoRV 2 DXPHQWR GD FRQFRUUrQFLD SDUD D
GHPDQGDH[LVWHQWHSDUDSXEOLFLGDGHSRGHUHVXOWDUHPWHUPRVGHUHGX]LURVYDORUHVTXHFREUDPRV
GRVFOLHQWHVSDUDWHQWDUUHWHUDQXQFLDQWHVRXSRGHUHVXOWDUQDSHUGDGHFOLHQWHVSDUDFRQFRUUHQWHV
TXH RIHUHFHP SUHoRV PDLV EDL[RV TXH QmR SRGHPRV RX QmR TXHUHPRV LJXDODU 6H QRVVRV
FRQFRUUHQWHVRIHUHFHPdisplays SXEOLFLWiULRVDSUHoRVLQIHULRUHVDRVSUHoRVTXHFREUDPRVGHQRVVRV
FOLHQWHVSRGHPRVSHUGHUFOLHQWHVSRWHQFLDLVHSRGHPRVVHUSUHVVLRQDGRVDUHGX]LUQRVVDVWDULIDV
DEDL[RGDTXHODVDWXDOPHQWHFREUDGRSDUDUHWHURVFOLHQWHVRTXHSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRHP
QRVVRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HV
7RGRVRVQRVVRVORFDLVGHH[SRVLomRVmRREMHWRVGHFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHXVRGHHVSDoRH
DOXJXHO H XPD YH] HQFHUUDGR RV SUD]RV FRQWUDWXDLV PHVPR TXH GH ORQJR SUD]R SDVVDP SRU
SURFHVVRVFRPSHWLWLYRVGHUHQRYDomR6HQRVVRVFRQFRUUHQWHVSUDWLFDUHPSUHoRVPDLVFRPSHWLWLYRV
SRGHPRVSHUGHUORFDLVGHH[SRVLomRRTXHSRGHULDFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HV
$OpPGLVVRDLQVWDODomRGHSXEOLFLGDGHHVSHFLDOPHQWHdisplays GHSXEOLFLGDGHGLJLWDOSRUQyVRX
SRUQRVVRVFRQFRUUHQWHVDXPULWPRTXHH[FHGHDFDSDFLGDGHGRGHPHUFDGRGHDEVRUYHUDRIHUWD
GH displays WDPEpP SRGHULD WHU XP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV6HQRVVRVFRQFRUUHQWHVIRUHPPDLVEHPVXFHGLGRVQRGHVHQYROYLPHQWR
GH SURGXWRV GH SXEOLFLGDGH RX QD DWUDomR H UHWHQomR GH FOLHQWHV QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVSRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH
A Companhia pode não ser capaz de manter todas as licenças, registros, outorgas e
autorizações exigidas para suas operações.
$ &RPSDQKLD GHSHQGH GH GLYHUVRV FDGDVWURV SHUDQWH yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD IHGHUDO
HVWDGXDOHPXQLFLSDOHGHOLFHQoDVDXWRVGHYLVWRULDGRFRUSRGHERPEHLURV $9&%V HDOYDUiVSDUD
RVHXIXQFLRQDPHQWR2VDOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRHPGLYHUVDVORFDOLGDGHVEHPFRPRDVOLFHQoDV
RXWRUJDVHDXWRUL]Do}HVDPELHQWDLVSRVVXHPSUD]RGHYDOLGDGHHGHYHPVHUUHQRYDGRVGHWHPSRV
HP WHPSRV FRP RX VHP R SDJDPHQWR GH WD[DV GH UHQRYDomR (P UD]mR GH GLYHUVRV IDWRUHV
LQFOXLQGRVHPOLPLWDomRDIDOKDGD&RPSDQKLDHPID]HUSHGLGRVWHPSHVWLYDPHQWHHGLILFXOGDGHVH
OHQWLGmRGHDOJXQVyUJmRVDGPLQLVWUDWLYRVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUWRGDVDVOLFHQoDV
DOYDUiVHDXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVRXDLQGDQmRREWHUDVVXDVUHQRYDo}HVGHIRUPDWHPSHVWLYD
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDjUHJXODomRHFRQWUROHGHRXWUDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV
DOpPGDTXHODVTXHKRMHHQWHQGHFRPRVHQGRDV~QLFDVFRPSHWHQWHVQmRSRGHQGRJDUDQWLUTXHWDLV
DXWRULGDGHVWHQKDPXPHQWHQGLPHQWRGLYHUVRTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHRXWUDVOLFHQoDV
DOYDUiV H DXWRUL]Do}HV $SUR[LPDGDPHQWH  GH WRGDV DV OLFHQoDV DSOLFiYHLV jV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLD HVWmR HP IDVH GH UHQRYDomR RX REWHQomR 1mR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH D REWHQomR
GHVVDV OLFHQoDV RFRUUHUi GHQWUR GR FURQRJUDPD SUHYLVWR GH DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV H FHQWUR GH
GLVWULEXLomR
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$ QmR REWHQomR QmR UHQRYDomR WHPSHVWLYD DWUDVRV LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GRV LPSDFWRV GD
SDQGHPLD GD &29,' VXVSHQVmR RX UHYRJDomR GHVVDV OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV H DOYDUiV SRU
TXDOTXHUUD]mRLQFOXVLYHSRUDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFRSRGHPOHYDUjLQWHUUXSomRRXFDQFHODPHQWR
GHILQLWLYR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD EHP FRPR QD DSOLFDomR GH PXOWDV R TXH SRGH FDXVDU
LPSDFWRQHJDWLYRHPVXDLPDJHPDWLYLGDGHVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVDOpP
GDREULJDomRGHUHSDUDUHYHQWXDLVGDQRVFDXVDGRV
A perda de um contrato de concessão de espaço ou aluguel e/ou a não renovação de contratos
relevantes de concessão de espaço ou aluguel pode reduzir a receita da Companhia.
1RDQRGHGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDIRLJHUDGDHPFDPSDQKDVYHLFXODGDVSRUPHLRGH
FRQWUDWRVGHFRQFHVV}HVRXWRUJDGRVSRUHQWHVS~EOLFRV
2VXFHVVRGHQRVVRVQHJyFLRVGHSHQGHGDUHQRYDomRGHFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHHVSDoRSDUD
H[SORUDomR GH PtGLD H[LVWHQWHV H GD REWHQomR GH QRYDV FRQFHVV}HV GH XVR GH HVSDoR SDUD
SXEOLFLGDGH DV TXDLV QmR SRGHPRV DVVHJXUDU TXH VHUmR REWLGDV HRX UHQRYDGDV HP FRQGLo}HV
IDYRUiYHLV
$ &RPSDQKLD REWpP DFHVVR D ORFDLV SDUD YHLFXODomR GH SXEOLFLGDGH SRU PHLR GH FRQWUDWRV RX
FRQFHVV}HVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RWDQWRFRPHQWHVS~EOLFRVTXDQWRFRPSDUWLFXODUHV1mR
Ki JDUDQWLD GH TXH WDLV FRQWUDWRV LQFOXLQGR DTXHOHV UHODFLRQDGRV DRV ORFDLV UHOHYDQWHV GD
&RPSDQKLDVHMDPUHQRYDGRVGHIRUPDDOJXPDRXHPWHUPRVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLD$OpPGLVVR
WDLVFRQWUDWRVHVWmRJHUDOPHQWHVXMHLWRVDFHUWRVGLUHLWRVGHUHVFLVmRTXHSRGHPVHUDSOLFDGRVSHODV
FRQWUDSDUWHV7DLVFRQWUDWRVWDPEpPSRGHPHVWDUVXMHLWRVDGLUHLWRVGHUHYLWDOL]DomRRXSRGHPVHU
SUHMXGLFDGRV GH RXWUDV IRUPDV WDLV FRPR YLVLELOLGDGH UHGX]LGD 6H XP Q~PHUR VLJQLILFDQWH GH
FRQWUDWRVIRUFDQFHODGRQmRUHQRYDGRRXVHXPQ~PHURVXILFLHQWHGHVLWHVIRUSUHMXGLFDGRLVVRSRGH
WHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVQDFRQGLomRILQDQFHLUDHQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
1RVVRVQHJyFLRVH[LJHPTXHREWHQKDPRVHUHQRYHPRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHXVRGHHVSDoR
SDUDSXEOLFLGDGHFRPHPSUHVDVS~EOLFDVRXVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDTXHRSHUDPWUDQVSRUWH
HVWDGXDORXPXQLFLSDORVTXDLVHVWDUmRVXMHLWRVj/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHRX
j/HL)HGHUDOQGHGHMXQKRGHDGHSHQGHUGD GDWDHPTXHRVSURFHGLPHQWRV
OLFLWDWyULRV WLYHUHP VLGR UHDOL]DGRV H RV FRQWUDWRV WLYHUHP VLGR FHOHEUDGRV &RQIRUPH D OHJLVODomR
DSOLFiYHORVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGHXVRGHHVSDoRVHUmRFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVRXFRQWUDWRV
SULYDGRV 0XLWRV GHVVHV FRQWUDWRV TXH H[LJHP TXH SDUWLFLSHPRV GH SURFHVVRV FRPSHWLWLYRV GH
OLFLWDomRDFDGDUHQRYDomRQRUPDOPHQWHWrPSUD]RVGHDWpDQRVHSUHYHHPSDUWLOKDGHUHFHLWD
UHTXLVLWRVGHGLVSrQGLRGHFDSLWDOHRXFRPSRQHQWHVGHSDJDPHQWRIL[R2VSURFHVVRVGHOLFLWDomR
VmRFRPSOH[RVHjVYH]HVGHPRUDGRVHFXVWRVVXEVWDQFLDLVSRGHPVHULQFRUULGRVHPFRQH[mR
FRPDSUHSDUDomRGDVSURSRVWDV1RSDVVDGRQmRIRPRVHQRIXWXURSRGHPRVQmRVHUYHQFHGRUHV
GHWRGRVRVSURFHVVRVOLFLWDWyULRVTXHSDUWLFLSDPRV
2SURFHVVRGHOLFLWDomRDSUHVHQWDXPDVpULHGHULVFRVLQFOXLQGRRVVHJXLQWHV
•

3RGHPRVJDVWDUFXVWRVVXEVWDQFLDLVGHWHPSRHGHHVIRUoRJHUHQFLDOSDUDSUHSDUDUOLFLWDo}HV
HSURSRVWDVSDUDFRQWUDWRVTXHSRGHPRVQmRJDQKDU

•

3RGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH HVWLPDU FRP SUHFLVmR D UHFHLWD GHULYDGD H RV UHFXUVRV H
HVWUXWXUDGHFXVWRVTXHVHUmRQHFHVViULRVSDUDDWHQGHUDTXDOTXHUFRQWUDWRTXHJDQKHPRV
RX DQWHFLSDU PXGDQoDV QR DPELHQWH RSHUDFLRQDO QR TXDO QRVVD SURSRVWD ILQDQFHLUD IRL
EDVHDGDH

•

3RGHPRVHQIUHQWDUGHVSHVDVHDWUDVRVVHQRVVRVFRQFRUUHQWHVFRQWHVWDUHPDDGMXGLFDomRGH
FRQWUDWRVDQyVHPOLFLWDo}HVHTXDOTXHUFRQWHVWDomRSRGHUiUHVXOWDUQDUHDSUHVHQWDomRGH
SURSRVWDV FRP HVSHFLILFDo}HV PRGLILFDGDV RX QD UHVFLVmR UHGXomR RX PRGLILFDomR GR
FRQWUDWRFRQFHGLGR

0HVPRDSyVDFRQFOXVmRGHXPSURFHVVROLFLWDWyULRQRFDVRGHYHQGDVDRSRGHUS~EOLFRRXGH
YHQGDV SRU LQH[LJLELOLGDGH GH OLFLWDomR TXH UHVXOWHP HP XPD FRQWUDWDomR GD &RPSDQKLD D
OHJDOLGDGH H UHJXODULGDGH GRV SURFHGLPHQWRV SRGHP VHU TXHVWLRQDGRV SRU XP FRPSHWLGRU RX DWp
PHVPRSRUyUJmRVGHFRQWUROHLQWHUQRRXH[WHUQRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD/LPLQDUHVFRQFHGLGDV
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SHOR SRGHU MXGLFLiULR RX SRU yUJmRV LQWHUQRV GH FRQWUROH FRPR RV 7ULEXQDLV GH &RQWDV SRGHP
VXVSHQGHUDH[HTXLELOLGDGHGHVVDVFRQWUDWDo}HV(YHQWXDLVGHFLV}HVGHVIDYRUiYHLVj&RPSDQKLD
HRX VXDV VXEVLGLiULDV QDV HVIHUDV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYDV SRGHUmR VXMHLWiODV jV SHQDOLGDGHV
SUHYLVWDV QD OHL JHUDO GH OLFLWDo}HV FRQIRUPH PHQFLRQDGDV DFLPD H TXDLVTXHU GHVVDV KLSyWHVHV
SRGHUi YLU D FDXVDU XP LPSDFWR DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD
1RVVD LQFDSDFLGDGH GH QHJRFLDU UHQRYDU RX FRQFOXLU HVVHV FRQWUDWRV GHYLGR D GHPDQGDV GH
WHUFHLURV RX JRYHUQDPHQWDLV H DWUDVRV H RV SURFHVVRV GH OLFLWDomR DOWDPHQWH FRPSHWLWLYRV SDUD
HVVHVFRQWUDWRVSRGHPDIHWDUQRVVDFDSDFLGDGHGHRIHUHFHUHVVHVSURGXWRVDRVQRVVRVFOLHQWHVRX
RIHUHFrORVDRVQRVVRVFOLHQWHVDSUHoRVTXHVmRFRPSHWLWLYRVTXDQGRFRPSDUDGRVDRVSUHoRVGH
RXWUDVIRUPDVGHSXEOLFLGDGHVHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
2 VXFHVVR GH QRVVRV QHJyFLRV WDPEpP GHSHQGH JHUDOPHQWH GH QRVVD FDSDFLGDGH GH REWHU H
UHQRYDU FRQWUDWRV FRP SURSULHWiULRV SULYDGRV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH JDQKDUHPRV TXDOTXHU
SURFHVVRFRPSHWLWLYRHTXHVHUHPRVFDSD]HVGHUHQRYDUFRQWUDWRVH[LVWHQWHV QRVPHVPRVWHUPRV
RX HP WHUPRV PDLV IDYRUiYHLV  1RVVD LQFDSDFLGDGH GH UHQRYDU RV FRQWUDWRV H[LVWHQWHV WDPEpP
SRGH UHVXOWDU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV FRP D UHPRomR GH QRVVRV displays $OpP GLVVR VH H
TXDQGR REWHPRV XP FRQWUDWR JHUDOPHQWH VRPRV REULJDGRV D LQFRUUHU HP GHVSHVDV LQLFLDLV
VLJQLILFDWLYDV2VFXVWRVLQLFLDLVDVVRFLDGRVDQRYRVFRQWUDWRVTXHSRVVDPRVREWHUSRGHPUHGX]LU
VLJQLILFDWLYDPHQWHQRVVRIOX[RGHFDL[DHOLTXLGH]
1RFDVRGHFRQWUDWRVILUPDGRVFRP6RFLHGDGHVGH(FRQRPLD0LVWDRX(PSUHVDV3~EOLFDVVRER
UHJLPHMXUtGLFRGD/HLQ /HLGDV(VWDWDLV D&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDRVLPSDFWRVGH
HYHQWXDOUHVFLVmRFRQWUDWXDO
&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDILUPDUHYHQWXDLVFRQWUDWRVFRPHQWHVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDVRER
UHJLPHMXUtGLFRGD/HL)HGHUDOQDUHVFLVmRFRQWUDWXDOSRGHULDVHUGHWHUPLQDGDSRUDWR
XQLODWHUDOGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDVKLSyWHVHVHQXPHUDGDVQRVLQFLVRV,D;,,H;9,,GRDUWLJR
GD UHIHULGD OHL LQFOXLQGR FDVRV GH L  QmR FXPSULPHQWR RX FXPSULPHQWR LUUHJXODU GH FOiXVXODV
FRQWUDWXDLV HVSHFLILFDo}HV RX SUD]RV LL  FRPHWLPHQWR UHLWHUDGR GH IDOWDV QD H[HFXomR LLL 
GHFUHWDomRGHIDOrQFLDRXLQVWDXUDomRGHLQVROYrQFLDFLYLO LY DOWHUDomRVRFLDORXPRGLILFDomRGD
ILQDOLGDGHRXGDHVWUXWXUDGDHPSUHVDTXHSUHMXGLTXHDH[HFXomRGRFRQWUDWR Y UD]}HVGHLQWHUHVVH
S~EOLFRGHDOWDUHOHYkQFLDHDPSORFRQKHFLPHQWRGHQWUHRXWURV&DVRKDMDUHVFLVmRXQLODWHUDOHP
TXDLVTXHUGHQRVVRVFRQWUDWRVLQFRUUHUHPRVHPGHVSHVDVVLJQLILFDWLYDVGHUHPRomRGHdisplays
SUHMXt]RVUHODFLRQDGRVDRVFXVWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVQRVFRQWUDWRVDOpPGHSRVVtYHLVVDQo}HV
$OpP GD UHVFLVmR R LQDGLPSOHPHQWR RX LQH[HFXomR DLQGD TXH SDUFLDO  GH HYHQWXDLV FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVFRPHQWHVS~EOLFRVVXMHLWDULDD&RPSDQKLDjLPSRVLomRGHGLYHUVDVSHQDOLGDGHV3DUD
RVFRQWUDWRVUHJLGRVSHOD/HL)HGHUDOQRDUWLJRGD/HLSHUPLWHTXHDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD DSOLTXH DR FRQWUDWDGR SHOD LQH[HFXomR WRWDO RX SDUFLDO GR FRQWUDWR VDQo}HV GH L 
DGYHUWrQFLD LL  PXOWD LLL  VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH SDUWLFLSDomR HP OLFLWDomR H LPSHGLPHQWR GH
FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR SRU SUD]R QmR VXSHULRU D  GRLV  DQRV H LY  GHFODUDomR GH
LQLGRQHLGDGHSDUDOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~ELFDHQTXDQWRSHUGXUDUHPRVPRWLYRV
GHWHUPLQDQWHVGDSXQLomRRXDWpTXHVHMDSURPRYLGDDUHDELOLWDomRSHUDQWHDSUySULDDXWRULGDGHTXH
DSOLFRXDSHQDOLGDGHDTXDOVHUiFRQFHGLGDTXDQGRDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDIRUUHVVDUFLGDSHORV
SUHMXt]RV UHVXOWDQWHV H DSyV GHFRUULGR R SUD]R GD VDQomR GH VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH OLFLWDU $
DSOLFDomR GH TXDLVTXHU GHVVDV VDQo}HV SRGHUi UHVXOWDU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV LPSDFWRV
UHSXWDFLRQDLVHGLVFXVV}HVDGPLQLVWUDWLYDVHMXGLFLDLVFRPRVHQWHVVDQFLRQDGRUHV&DVRVHMDPRV
LPSHGLGRVGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDRXGHFODUDGRVLQLG{QHRVQRVVDFDSDFLGDGHGH
REWHUHUHQRYDUFRQWUDWRVFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDVHUiFRQVLGHUiYHORXWRWDOPHQWHSUHMXGLFDGD
3DUD RV FRQWUDWRV UHJLGRV SHOD /HL Q  R DUWLJR  GD /HL SHUPLWH TXH DV HPSUHVDV
HVWDWDLVDSOLTXHPSHODLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRVDQo}HVGH L DGYHUWrQFLD LL PXOWD
H LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDomRHLPSHGLPHQWRGHFRQWUDWDUFRPDHQWLGDGH
VDQFLRQDGRUDSRUSUD]RQmRVXSHULRUD GRLV DQRV$DSOLFDomRGHVVDVVDQo}HVSRGHUHVXOWDUHP
GHVSHVDVVLJQLILFDWLYDVLPSDFWRVUHSXWDFLRQDLVGLVFXVV}HVDGPLQLVWUDWLYDVHMXGLFLDLVHSUHMXt]RQD
QRVVDFDSDFLGDGHGHUHQRYDURXFHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRVFRPDHQWLGDGHVDQFLRQDGRUD
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A regulamentação governamental de publicidade outdoor pode restringir nossas operações
de publicidade out of home e nossa capacidade de aumentar o número de displays de
publicidade em nosso portfólio.
$VUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVWrPXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUHDLQG~VWULD
GHmídia out of home HQRVVRVQHJyFLRV1DHVIHUDPXQLFLSDOHVSHFLDOPHQWHYHULILFDPVHOHLVTXH
HVWDEHOHFHPUHJUDVSDUDDLQVWDODomRGHDQ~QFLRVTXHVHMDPYLVtYHLVGHORJUDGRXURVS~EOLFRV(VWDV
UHJUDVLQFOXHPSRUH[HPSORDREULJDWRULHGDGHGHREWHQomRGHOLFHQoDVHRFXPSULPHQWRGHSDGU}HV
SDUDRGLPHQVLRQDPHQWRGRVDQ~QFLRV&DVRHVWDVUHJUDVQmRVHMDPFXPSULGDVDOHJLVODomRSUHYr
DLPSRVLomRGHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFRPRPXOWDVVHPSUHMXt]RGHHYHQWXDOUHVSRQVDELOL]DomR
QRkPELWRFLYLOHFULPLQDO(PGHVHWHPEURGHRPXQLFtSLRGH6mR3DXORHGLWRXD/HLQ
TXHHVWDEHOHFHXUHJUDVPDLVUHVWULWLYDVSDUDDLQVWDODomRGHDQ~QFLRV&RQVWUXomRUHSDUR
PDQXWHQomR LOXPLQDomR DWXDOL]DomR DOWXUD WDPDQKR HVSDoDPHQWR ORFDOL]DomR H SHUPLVVmR GH
outdoorVHRXVRGHQRYDVWHFQRORJLDVSDUDDPXGDQoDGHdisplaysFRPRdisplays GLJLWDLVWDPEpP
VmR UHJXODGRV SHORV JRYHUQRV IHGHUDO HVWDGXDO H ORFDO H GH WHPSRV HP WHPSRV HVWDGRV H
PXQLFtSLRV WrP SURLELGR RX OLPLWDGR VLJQLILFDWLYDPHQWH D FRQVWUXomR GH QRYDV HVWUXWXUDV GH
SXEOLFLGDGHoutdoor'HYLGRDWDLVUHJXODPHQWDo}HVWHPVHWRUQDGRFDGDYH]PDLVGLItFLOGHVHQYROYHU
QRYRVORFDLVGHSXEOLFLGDGHout of home4XDOTXHUQRYDUHVWULomRDRVoutdoorVGLJLWDLVSRGHULDWHU
XPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRWDQWRHPQRVVRHVWRTXHH[LVWHQWHGHoutdoorVGLJLWDLVTXDQWRHPQRVVRV
SODQRVGHH[SDQVmRGHQRVVDLPSODQWDomRGLJLWDO'HWHPSRVHPWHPSRVFHUWRVJRYHUQRVHVWDGXDLV
HORFDLVHWHUFHLURVWrPWHQWDGRIRUoDUDUHPRomRGHQRVVRVdisplays VREYiULDVOHLVHVWDGXDLVH
ORFDLVLQFOXLQGRSRUWDULDVGH]RQHDPHQWRH[HFXomRGDSHUPLVVmRHFRQGHQDomR
$ /HL Q  UHVWULQJH D SXEOLFLGDGH outdoor GH GHWHUPLQDGRV SURGXWRVFRPRSRUH[HPSOR
iOFRROHWDEDFR2XWURVSURGXWRVHVHUYLoRVSRGHPVHUDOYRGHUHVWULo}HVIXWXUR$VUHJXODPHQWDo}HV
YDULDPHQWUHRVPXQLFtSLRVHHVWDGRVQRVTXDLVUHDOL]DPRVQHJyFLRV4XDOTXHUUHGXomRVLJQLILFDWLYD
QD SURSDJDQGD GH SURGXWRV GHYLGR D UHVWULo}HV UHODFLRQDGDV DR FRQWH~GR SRGHULD FDXVDU XPD
UHGXomRHPQRVVDVUHFHLWDVGLUHWDVFRPWDLVSURSDJDQGDVHXPDXPHQWRQRHVSDoRGLVSRQtYHOQR
HVWRTXHH[LVWHQWHGHdisplays QDLQG~VWULDGHPtGLDout of home
$V UHVWULo}HV EDVHDGDV QR FRQWH~GR GD SXEOLFLGDGH outdoor SRGHP UHVWULQJLU DLQGD PDLV DV
FDWHJRULDVGHFOLHQWHVTXHSRGHPDQXQFLDUXVDQGRQRVVDVHVWUXWXUDVHORFDLV5HVWULo}HVEDVHDGDV
HPFRQWH~GRSRGHULDPFDXVDUXPDUHGXomRHPQRVVDVUHFHLWDVFRPSXEOLFLGDGHHPdisplays GH
SXEOLFLGDGHoutdoor TXHH[LEHPWDLVSURSDJDQGDVHXPDXPHQWRVLPXOWkQHRGRHVSDoRGLVSRQtYHO
GRVH[LVWHQWHVdisplays GDLQG~VWULDGHPtGLDout of homeRTXHSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRHP
QRVVRQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HV
$LQGDTXHQmRKDMDUHVWULomRUHJXODWyULDH[SUHVVDSDUWHGRVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPHQWHVS~EOLFRV
RXFRQFHVVLRQiULDVGHGLUHLWRS~EOLFR HJDGPLQLVWUDGRUDVGHDHURSRUWRV SUHYHHPDREULJDomRRX
R GLUHLWR GD FRQWUDSDUWH DQXLU H GH FRQWURODU SRVWHULRUPHQWH R FRQWH~GR GR PDWHULDO SXEOLFLWiULR
YHLFXODGR VHMD GH DFRUGR FRP FULWpULRV SUHHVWDEHOHFLGRV HJ SURLELomR GH SXEOLFLGDGH GH FHUWRV
SURGXWRV FRQIRUPH PHQFLRQDGR DFLPD FRQWH~GR SROtWLFR RX UHOLJLRVR  RX FRPR UHVXOWDGR GH
GHFLV}HVGLVFULFLRQiULDVRTXHSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGH
RSHUDo}HV
$OpP GLVVR D UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO H D ILVFDOL]DomR GH displays SXEOLFLWiULRV
HVSHFLDOPHQWH displays SXEOLFLWiULRV GLJLWDLV SRGHP OLPLWDU QRVVD FDSDFLGDGH GH LQVWDODU QRYRV
displays SXEOLFLWiULRVUHVWULQJLUdisplays SXEOLFLWiULRVDORFDLVFRQWURODGRVSHORJRYHUQRRXSHUPLWLUD
LQVWDODomR GH displays SXEOLFLWiULRV GH XPD IRUPD TXH SRGHULD EHQHILFLDU QRVVRV FRQFRUUHQWHV GH
IRUPDGHVSURSRUFLRQDOTXDOTXHUXPGRVTXDLVSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRV
FRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HV
6RPRV REULJDGRV D REWHU OLFHQoDV S~EOLFDV SDUD LQVWDODU PRELOLiULR XUEDQR H RXWUDV XQLGDGHV GH
SXEOLFLGDGH VRE DV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV ORFDLV UHOHYDQWHV LQFOXLQGR HQWUH RXWURV OLFHQoDV GH
FRQVWUXomROLFHQoDVGHXVRHVSHFLDOHVHDVXQLGDGHVIRUHPLQVWDODGDVHPSURSULHGDGHS~EOLFD
OLFHQoDVSDUDRXVRGHUXDVS~EOLFDVJHUDOPHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWHUPRVRXQmRXPDOLFHQoD
GHFRQFHVVmRS~EOLFDFRPDPXQLFLSDOLGDGHUHOHYDQWHRXRXWUDDXWRULGDGHORFDO$VFRQGLo}HVVRE
DVTXDLVDVOLFHQoDVVmRFRQFHGLGDVYDULDPVLJQLILFDWLYDPHQWHGHFLGDGHSDUDFLGDGHHGHSHQGHP
GH XPD DPSOD JDPD GH H[LJrQFLDV UHJXODWyULDV H RXWURV IDWRUHV 6H QmR FRQVHJXLUPRV REWHU DV
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OLFHQoDV QHFHVViULDV WDOYH] QmR SRVVDPRV H[SDQGLU QRVVDV UHGHV GH displays SXEOLFLWiULRV WDQWR
TXDQWRHVSHUDPRV$OpPGLVVRDVXEVWLWXLomRGDVXQLGDGHVGHSXEOLFLGDGHH[LVWHQWHVSRUXQLGDGHV
PRGHUQL]DGDVJHUDOPHQWHUHTXHURFRQVHQWLPHQWRGDFRQWUDSDUWHGHQRVVDVOLFHQoDVGHFRQFHVVmR
S~EOLFDHFRQWUDWRVSULYDGRVEHPFRPROLFHQoDVRXDSURYDo}HVS~EOLFDVDGLFLRQDLVGDVDXWRULGDGHV
ORFDLVUHOHYDQWHV6HQmRFRQVHJXLUPRVREWHUHVVDVDXWRUL]Do}HVSHUPLVV}HVRXDSURYDo}HVRXDV
DXWRUL]Do}HVIRUHPFRQFHGLGDVVRPHQWHHPWURFDGHXPDXPHQWRPDWHULDOQRUHSDVVHDVHUSDJR
SRU QyV VRE DV OLFHQoDV GH FRQFHVVmR S~EOLFD RX FRQWUDWRV SULYDGRV SRGHPRV QmR FRQVHJXLU
DWXDOL]DU QRVVDV XQLGDGHV GH SXEOLFLGDGH H[LVWHQWHV 0XGDQoDV QDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV QR
IXWXUR LQFOXLQGR UHJXODPHQWDo}HV GH SODQHMDPHQWR H ]RQHDPHQWR SRGHULDP WHU XP LPSDFWR
HFRQ{PLFRDGYHUVRVREUHQyVWRUQDQGRPDLVGLItFLORFXPSULPHQWRGHWDLVOHLVHUHJXODPHQWDo}HV
UHGX]LQGR QRVVD OLEHUGDGH GH ID]HU QHJyFLRV DXPHQWDQGR QRVVRV FXVWRV GH ID]HU QHJyFLRV H
UHGX]LQGRQRVVDOXFUDWLYLGDGH
(PGHWHUPLQDGRVORFDLVGHSXEOLFLGDGHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHJHUDUUHFHLWDVTXHH[FHGDP
QRVVDV REULJDo}HV PtQLPDV GH SDJDPHQWR SDUD HVVHV ORFDLV $OpP GLVVR RV WHUPRV GH QRVVDV
REULJDo}HVGHSDJDPHQWRSRGHPHPFHUWRVFDVRVHVWDUVXMHLWRVDLQWHUSUHWDo}HVFRQIOLWDQWHV
$PDLRULDGHQRVVRVFRQWUDWRVSULYDGRVGHDOXJXHOHGHFRQFHVVmRS~EOLFDQRVH[LJHPRSDJDPHQWR
GHXPPtQLPRJDUDQWLGRGHDOXJXHODRFHGHQWHRXDRPXQLFtSLRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDVUHFHLWDV
TXH JHUDPRV QRV UHVSHFWLYRV ORFDLV GH SXEOLFLGDGH 1mR SRGH KDYHU JDUDQWLD GH TXH VHUHPRV
FDSD]HV GH SDUD JHUDU UHFHLWDV HP WRGRV RV QRVVRV ORFDLV GH SXEOLFLGDGH TXH H[FHGDP HVVDV
REULJDo}HVPtQLPDVGHSDJDPHQWR
2V WHUPRV GH QRVVDV OLFHQoDV GH FRQFHVVmR S~EOLFD SRGHP HVWDU VXMHLWRV D LQWHUSUHWDo}HV
FRQIOLWDQWHVHQWUHQyVHRVUHVSHFWLYRVFHGHQWHVRXPXQLFtSLRVLQFOXLQGRHPUHODomRDRYDORUGRV
SDJDPHQWRVGHUHSDVVHGHYLGRVSRUQyVVREDVOLFHQoDVDVHUHPSDJRVGHDFRUGRFRPDVOHLVH
UHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLV'HVVDIRUPDSRGHPRVVHUUHVSRQViYHLVSHORSDJDPHQWRGHUHSDVVHV
DGLFLRQDLVQRIXWXURHSRUSHUtRGRVDQWHULRUHVHRYDORUGHQRVVDVREULJDo}HVGHSDJDPHQWRSRGH
VHUPDLRUGRTXHHVSHUDPRV
Os resultados de nossas operações podem ser afetados adversamente pelo efeito da
sazonalidade das vendas de nossos produtos e serviços.
2V UHVXOWDGRV GH QRVVDV RSHUDo}HV YDULDUDP GH WULPHVWUH SDUD WULPHVWUH H HQWHQGHPRV TXH WDLV
YDULDo}HVFRQWLQXDUmRDDFRQWHFHUQRIXWXUR+LVWRULFDPHQWHQRVVDUHFHLWDHOXFUDWLYLGDGHDWLQJHP
VHXV PDLRUHV QtYHLV GXUDQWH R ~OWLPR WULPHVWUH GR DQR SULQFLSDOPHQWH SRU FRQWD GH GDWDV
FRPHPRUDWLYDVFRPRBlack Friday H1DWDO
4XDOTXHU UHGXomR LQHVSHUDGD GD GHPDQGD SDUD WDLV RFDVL}HV SRGHUi QRV FRPSHOLU D UHDOL]DU D
YHLFXODomR GH FDPSDQKDV SXEOLFLWiULDV D SUHoRV VLJQLILFDWLYDPHQWH LQIHULRUHV jTXHOHV LQLFLDOPHQWH
SUHYLVWRV H FRPXPHQWH SUDWLFDGRV R TXH UHGX]LUi QRVVDV PDUJHQV H FRP LVVR QRV DIHWDUi
DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D VD]RQDOLGDGH D TXH QRVVRV
QHJyFLRVHVWmRVXMHLWRVYLGHLWHP G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) da Companhia podem afetar
adversamente a capacidade de conduzir suas atividades e de realizar os pagamentos destes
$OJXQV GRV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR GD &RPSDQKLD FRQWrP FOiXVXODV UHVWULWLYDV (P HVSHFLDO
DOJXPDVGHVVDVFOiXVXODVDLPSHGHPGHLQFRUUHUHPGtYLGDDGLFLRQDORXGHHIHWXDUSDJDPHQWRV
FDVRDOJXQVtQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURVQmRVHMDPFXPSULGRV(VVHVtQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURV
WrP FRPR EDVH R DWLQJLPHQWR GH FHUWRV QtYHLV GH (%,7'$ FDOFXODGR GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV
FRQWLGRVHPVHXVLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD HHQGLYLGDPHQWRWRWDO(VVHVtQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURV
VmRWHVWHVGHPDQXWHQomRRTXHVLJQLILFDTXHD&RPSDQKLDGHYHFXPSULORVFRQWLQXDPHQWHSDUD
QmR GHVFXPSULU VXDV REULJDo}HV GH GtYLGD $ FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FXPSULU FRP HVVHV
tQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURVSRGHVHUDIHWDGDSRUHYHQWRVDOpPGRVHXFRQWUROHHD&RPSDQKLDQmR
SRGHJDUDQWLUTXHLUiFXPSULUFRPHVVHVtQGLFHVHWHVWHVILQDQFHLURV
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1D KLSyWHVH GD &RPSDQKLD HVWDU LQDGLPSOHQWH QRV WHUPRV GH TXDOTXHU XP GH VHXV FRQWUDWRV GH
ILQDQFLDPHQWR RV VDOGRV GHYHGRUHV QRV WHUPRV GHVVHV FRQWUDWRV LQFOXLQGR SULQFLSDO MXURV H
TXDLVTXHU PXOWDV  SRGHUmR VHU DQWHFLSDGRV R TXH SRGHUi DFLRQDU DV GLVSRVLo}HV VREUH
LQDGLPSOHPHQWRFUX]DGRRXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR cross acceleration Hcross default QRVWHUPRV
GH RXWURV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWR H LQVWUXPHQWR GH GtYLGD GD &RPSDQKLD R TXH SRGH DIHWDU
VXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUD$&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFXPSULU
FRP WDLV RX RXWUDV FOiXVXODV DSOLFiYHLV H VHU REULJDGD D VROLFLWDU DQXrQFLDV SDUD DV UHVSHFWLYDV
LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DV TXH TXDLV SRGHUmR QmR VHU REWLGDV $V GHErQWXUHV GD  HPLVVmR GD
&RPSDQKLD WrP FRPR JDUDQWLD D FHVVmR ILGXFLiULD UHFHEtYHLV GH WLWXODULGDGH GD &RPSDQKLD TXH
SUHFLVDPDWHQGHUXPIOX[RPtQLPRPHQVDO&DVRD&RPSDQKLDIDOKHHPFRPSRURYDORUPtQLPRGH
UHIHULGDJDUDQWLDLQFRUUHUiHPHYHQWRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHRVUHFXUVRVSRGHUmRVHUXWLOL]DGRV
SDUDSDJDUDVREULJDo}HVJDUDQWLGDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDYHU6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Se não formos capazes de nos adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas pelos
nossos clientes e pelo setor que atuamos, as nossas operações poderão ser adversamente
afetadas.
$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHVHDGDSWDUGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHUiSLGDSDUDDWHQGHUjV
H[LJrQFLDVGRVFOLHQWHVHSUHIHUrQFLDVHSDGU}HVGRVHWRU$&RPSDQKLDSRGHVHGHSDUDUFRPDOJXQV
REVWiFXORV HP EXVFD GH XPD WUDQVIRUPDomR GLJLWDO UiSLGD UHODFLRQDGRV j FXOWXUD FRUSRUDWLYD j
FRPSOH[LGDGH RUJDQL]DFLRQDO D IDOWD GH SURFHVVRV TXH YLDELOL]DP D FRODERUDomR H LQVHUomR GRV
FRODERUDGRUHV(VVHVGHVDILRVSRGHPVHUXPDOLPLWDomRQRFUHVFLPHQWRGDPtGLDRXWRIKRPHSHOD
FRPSOH[LGDGHFRPHUFLDORUJDQL]DFLRQDORXWHFQROyJLFD(VVDVPXGDQoDVVRPDGDVjXUJrQFLDQR
DWHQGLPHQWRGHQRYRVSDGU}HVHSUiWLFDVGRVHWRUSRGHUmRWRUQDUDPtGLDRXWRIKRPHGD&RPSDQKLD
HDVXDWHFQRORJLDSUySULDXOWUDSDVVDGRVHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
Interrupções ou falhas em nossos sistemas de informações ou incidentes de segurança
cibernética, incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter sistemas de TI,
violações de segurança da informação e/ou quaisquer outras interferências podem
comprometer nosso centro de dados e operações, prejudicando os nossos negócios e a
nossa reputação.
3UREOHPDV GH RSHUDomR RX GH VHJXUDQoD QRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLD SRGHP FDXVDU
WHPSRUDULDPHQWHDLQWHUUXSomRGHVHXIXQFLRQDPHQWR&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMDFDSD]GHHIHWXDU
RV UHSDURV D WHPSR H VH HVVD HYHQWXDO LQWHUUXSomR VH SURORQJDU H FDXVDUD LQGLVSRQLELOLGDGH GH
DFHVVRDRVLVWHPDHRXjVLQIRUPDo}HVDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVHXVFRQWUROHVRSHUDFLRQDLV
HILQDQFHLURVSRGHPVHUSUHMXGLFDGRVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH DWXDOL]iORV GH PDQHLUD FRQVWDQWH DFRPSDQKDQGR D
YHORFLGDGHGRGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRVXDVRSHUDo}HVSRGHUmRVHUSUHMXGLFDGDVRTXHSRGH
DIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP HP JUDQGH SDUWH GD IXQFLRQDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH
LQWHJULGDGHHHVWDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGRVVHXVGDWDFHQWHUVHVLVWHPDVVLVWHPDVGHFRPXQLFDomR
HGHORJtVWLFDsoftwares XVDGRVSDUDJHUDUUHODWyULRVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURHFRPHUFLDOGHQWUH
RXWURV $ &RPSDQKLD FRQWD FRP RV VHXV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SDUD SURFHVVDU
WUDQVPLWLU H DUPD]HQDU GDGRV HOHWU{QLFRV EHP FRPR SDUD VH FRPXQLFDU FRP RV VHXV FOLHQWHV H
IRUQHFHGRUHV
$WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHLQIUDHVWUXWXUDGD&RPSDQKLDSRGHPHVWDUYXOQHUiYHLVDDWDTXHVGH
hackersSUREOHPDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVYtUXVsoftwares PDOLFLRVRVHRXRXWUDVLQWHUIHUrQFLDV'H
PRGR TXH D &RPSDQKLD VHUi DGYHUVDPHQWH DIHWDGD FDVR HVVHV VLVWHPDV VHMDP LQWHUURPSLGRV
GDQLILFDGRV SRU HYHQWRV LPSUHYLVWRV HRX DSUHVHQWHP IDOKDV GXUDQWH ORQJR SHUtRGR LQFOXVLYH HP
UD]mRGDDomRGHWHUFHLURV
$GLFLRQDOPHQWHRVFRQWUDWRVFRPRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRTXHIRUQHFHPHVVHVVLVWHPDVSUHYHHP
TXHDIDOKDQRDGLPSOHPHQWRGDFRQWUDSUHVWDomRSHFXQLiULDSRGHUiSURYRFDUDLQWHUUXSomRLPHGLDWD
GHVWHVVHUYLoRVHRXQRVVXMHLWDUDPXOWDVSHFXQLiULDVHRXWUDVSHQDOLGDGHV'HVWDIRUPDVHQmR
IRUPRV FDSD]HV GH DGLPSOLU RX VH SRU TXDOTXHU RXWUD UD]mR IDOKDUPRV HP DGLPSOLU RV UHIHULGRV
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FRQWUDWRVHVVHVVHUYLoRVSRGHUmRVHULQWHUURPSLGRVSRUVHXVSUHVWDGRUHVVHPSUHMXt]RGHPXOWDV
SHFXQLiULDVHRXWUDVSHQDOLGDGHVTXHLQGLYLGXDORXFRQMXQWDPHQWHSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHH
GHIRUPDUHOHYDQWHDQRVVDRSHUDomRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
)DOKDVQDVHJXUDQoDTXHDFDUUHWHPDSHUGDGHGDGRVHLQIRUPDo}HVSRGHPDLQGDDOpPGHLPSHGLU
R DGHTXDGR GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LQWHUIHULU QR FXPSULPHQWR GH VXDV
REULJDo}HV OHJDLV FRPR SRU H[HPSOR D UHWHQomR GH JXDUGD GH UHJLVWURV GH DFHVVR j DSOLFDomR
H[LJLGDSHOD/HLQ R0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW $LQGDHYHQWXDLVIDOKDVHPDUPD]HQDU
GDGRVGHDFHVVRHXWLOL]DomRGDSODWDIRUPDGHYHQGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPGLILFXOWDURXLPSHGLU
DGHIHVDGHVHXVLQWHUHVVHVHPHYHQWXDLVDo}HVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYDVFRPRSRUH[HPSOR
SDUDLQYHVWLJDomRGHIUDXGHVHUHFXSHUDomRGHYDORUHV
'HYLGRjSDQGHPLDGD&29,'DVSUiWLFDVGHWUDEDOKRUHPRWRSHORVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
DXPHQWDUDPHFRQVHTXHQWHPHQWHRVULVFRVUHODFLRQDGRVDXPDIDOKDQDVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDGRV
VLVWHPDVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDWDPEpPVHHOHYDUDP
Dificuldades na gestão do risco de liquidez podem causar impactos adversos no desempenho
financeiro e operacional e limitar o nosso crescimento.
2ULVFRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDDSRVVLELOLGDGHGHGHVFDVDPHQWR HQWUHRVYHQFLPHQWRVGHQRVVRV
DWLYRVHSDVVLYRVTXHSRGHUHVXOWDUHPLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVSRU
QyV DVVXPLGDV QRV SUD]RV HVWDEHOHFLGRV 'LILFXOGDGHV HP UHDOL]DU RSHUDo}HV GH GHVFRQWRV GH
UHFHEtYHLVHDFHVVDULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPFDXVDUGHVFDVDPHQWRGHYHQFLPHQWRGHQRVVRV
DWLYRVHSDVVLYRVRXGHYROXPHHQWUHRVUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHSRGHPOLPLWDURX
UHVWULQJLU R QtYHO GH DWLYLGDGH QDV RSHUDo}HV SDUD KRQUDU QRVVRV FRPSURPLVVRV H LPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVHSRUFRQVHTXrQFLDQRVVRFUHVFLPHQWR
2tQGLFHGHOLTXLGH]JHUDOGD&RPSDQKLDPHGLGRSHODVRPDGRDWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
H[FHWRLPRELOL]DGRGLUHLWRGHXVRLQWDQJtYHOHLQYHVWLPHQWRGLYLGLGRSHODVRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWH
HQmRFLUFXODQWHHUDGHHPGHVHWHPEURGHHPGHGH]HPEURGH
HPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGHYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
A Companhia está sujeita a regras trabalhistas, incluindo regras trabalhistas e previdenciárias
de terceirizados, e ao cumprimento estrito da legislação trabalhista brasileira. Além disto, uma
paralisação ou greve significativa da força de trabalho poderá afetar nossos negócios.
3DUWH GH QRVVRV FRODERUDGRUHV VmR VLQGLFDOL]DGRV H FRP GLUHLWRV WUDEDOKLVWDV FRPR GLVVtGLRV
FROHWLYRVRXRXWURVDFRUGRVTXHSRGHPVHUUHQHJRFLDGRVGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVHPOHL
*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVWUDEDOKLVWDVHQYROYHQGRWHUFHLURVTXHQRVIRUQHFHP
EHQVRXVHUYLoRVSRGHPDIHWDUGHIRUPDUHOHYDQWHQRVVDVDWLYLGDGHV
1RYRVDFRUGRVFROHWLYRVSRGHPWHUSUD]RVPDLVFXUWRVGRTXHRVDQWHULRUPHQWHILUPDGRVHVHQmR
IRUSRVVtYHOQHJRFLDUDFRUGRVFROHWLYRVHPWHUPRVDFHLWiYHLVSDUDD&RPSDQKLDHVWDSRGHVXSRUWDU
XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QRV FXVWRV WUDEDOKLVWDV GHWHULRUDomR GDV UHODo}HV FRP WUDEDOKDGRUHV
GLPLQXLomRGRULWPRGHWUDEDOKRRXLQWHUUXSo}HVQRWUDEDOKRTXHSRGHPJHUDUXPHIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHVHJXQGRDVOHLV
HRVUHJXODPHQWRVWUDEDOKLVWDVH[LVWHQWHVpGHYHUGD&RPSDQKLDSURYHUHDVVHJXUDURXVRDGHTXDGR
GHHTXLSDPHQWRVGHVHJXUDQoDSDUDRVVHXVIXQFLRQiULRVHRXWURVLQGLYtGXRVUHDOL]DQGRDWLYLGDGHV
HPVHXVORFDLVGHWUDEDOKR1RFDVRGHRPLVVmRGD&RPSDQKLDHPSURYHUWRGRVRVHTXLSDPHQWRV
GH VHJXUDQoD QHFHVViULRV RX GH DVVHJXUDU R VHX XVR DGHTXDGR RX FDVR D &RPSDQKLDYHQKD D
WUDEDOKDUFRPHPSUHVDVTXHQmRHVWHMDPVXILFLHQWHPHQWHFRPSURPHWLGDVHPDVVHJXUDUDVHJXUDQoD
GHVHXVSUySULRVHPSUHJDGRVD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDSRUTXDLVTXHUDFLGHQWHVTXH
YHQKDPDRFRUUHUHPVHXVORFDLVGHWUDEDOKR4XDOTXHUDFLGHQWHQRVORFDLVGHWUDEDOKRSRGHH[SRU
D&RPSDQKLDDRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVPXOWDVHSHQDOLGDGHV$OpPGLVVRTXDOTXHUDOWHUDomR
QRV DWXDLV UHJXODPHQWRV GH VHJXUDQoD SRGH VXEPHWHU D &RPSDQKLD D REULJDo}HV DGLFLRQDLV H
DFDUUHWDURDXPHQWRGDVGHVSHVDVUHODWLYDVDHTXLSDPHQWRVHSURFHGLPHQWRVGHVHJXUDQoD
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2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRU
DFRUGRVFROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFD
GHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKR
HPTXDOTXHUXPDGDVVXDVLQVWDODo}HVRXPRYLPHQWRVWUDEDOKLVWDVUHODFLRQDGRVHPTXDOTXHUXP
GRVIRUQHFHGRUHVWHUFHLUL]DGRVGD&RPSDQKLDSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVXDV
RSHUDo}HVHVHXVQHJyFLRV
$OpPGRVHPSUHJDGRVFRQWUDWDGRVGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDFRQWUDWDHPSUHVDV
WHUFHLUL]DGDV TXH SUHVWDP SDUD D &RPSDQKLD VHUYLoRV GH ORJtVWLFD GHVWLQDomR GH UHVtGXRV
VHJXUDQoD VHUYLoRV GH OLPSH]D WUDQVSRUWH GH YDORUHV GHQWUH RXWURV $ LQH[LVWrQFLD GH YtQFXOR
HPSUHJDWtFLR HQWUH D &RPSDQKLD H RV WHUFHLUL]DGRV QmR JDUDQWH TXH D &RPSDQKLD QmR VHMD
FRQVLGHUDGD VROLGiULD RX VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SRU HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV GH FDUiWHU
WUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULRGRVHPSUHJDGRVGDVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVTXDQGRHVWDV
GHL[DUHP GH FXPSULU DV H[LJrQFLDV GD OHJLVODomR WUDEDOKLVWD 1HVWH VHQWLGR R 6HQDGR )HGHUDO
DSURYRXQRDQRGHD/HLQGHGHPDUoRGH ³/HLGD7HUFHLUL]DomR´ UHJXODQGR
RVVHUYLoRVSUHVWDGRVSRUPHLRGHPmRGHREUDWHUFHLUL]DGDSHUPLWLQGRDWHUFHLUL]DomRSDUDTXDOTXHU
WLSRGHWUDEDOKRFHQWUDORXQmRSDUDRVVHUYLoRVGDHPSUHVD WDQWRDV³DWLYLGDGHVGHDSRLR´TXDQWR
DV³DWLYLGDGHVSULQFLSDLV 
(P DOJXPDV FLUFXQVWkQFLDV D &RPSDQKLD WDPEpP SRGH VHU FRQVLGHUDGD UHVSRQViYHO FRP WDLV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSHODUHFRPSRVLomRHRXLQGHQL]DomRGRVGDQRVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDV
SRUHOHVFDXVDGRVFRPRSRUH[HPSORHPFDVRGHHYHQWXDOGHVFDUWHLQDGHTXDGRGHUHVtGXRVSRU
HPSUHVDWHUFHLUL]DGD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRVHUUHVSRQVDELOL]DGDV
HHQYROYLGDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVQHVVHVHQWLGRLQFOXVLYHFRPHYHQWXDOLQFOXVmRQD/LVWD³$´GD
6HFUHWDULDGR7UDEDOKRSUHYLVWDQRDUWLJRGD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDO073600,5)*Q
RTXHSRGHLPSDFWDUDVXDUHSXWDomRVXDFDSDFLGDGHGHREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVDOpP
GHFRORFDUHPULVFRRVEHQHItFLRVILVFDLVDWXDLV
A incapacidade ou falha da Companhia em obter ou manter sua propriedade intelectual juntos
os órgãos competentes de proteção de propriedade intelectual, bem em proteger sua
propriedade intelectual contra violações de terceiros pode ter impacto negativo nos
resultados operacionais da Companhia.
$VPDUFDVSUySULDVGD&RPSDQKLDVmRXPDWLYRGHQDWXUH]DFRPSHWLWLYDHHVWUDWpJLFDSDUDRVVHXV
QHJyFLRV1HVVHVHQWLGRRVXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDVXDFDSDFLGDGH
GH SURWHJHU RV VHXV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO WDLV FRPR PDUFDV QRPHV GH GRPtQLR
VHJUHGRVFRPHUFLDLVHknow- how3RUH[HPSORQDKLSyWHVHGHSHUGDGDQRVVDPDUFD³(OHWURPLGLD´
TXH p QDFLRQDOPHQWH UHFRQKHFLGD D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH VXDV DWLYLGDGHV VHULDP DIHWDGDV
QHJDWLYDPHQWHGHPDQHLUDUHOHYDQWH
(YHQWRVFRPRRLQGHIHULPHQWRGHILQLWLYRGHVHXVSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDSHUDQWHR,QVWLWXWR
1DFLRQDO GH 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO ³,13,´  RX R XVR LQGHYLGR RX QmR DXWRUL]DGR GDV PDUFDV
UHJLVWUDGDVGD&RPSDQKLDRXDLQGDRUHFRQKHFLPHQWRGHQXOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDGHVHXVUHJLVWURV
GH PDUFDV SRGHP GLPLQXLU R YDORU GDV PDUFDV GD &RPSDQKLD RX DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VXD
UHSXWDomR$LQGDD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGHXPDPDUFDHPWHPSRKiELO
HWHUFHLURVSRGHPFRQWHVWDURXLQYDOLGDUTXDLVTXHUPDUFDVH[LVWHQWHVRXIXWXUDVSDUDD&RPSDQKLD
RXOLFHQFLDGDVSRUHOD
$SHUGDGHYDORUGDVPDUFDVSUySULDVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRDXWLOL]DomRLQGHYLGDSRUWHUFHLURV
GDVPDUFDVFRPHUFLDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHUiLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWH
RUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD YHQGDVHOXFUDWLYLGDGH EHPFRPRSUHMXGLFDUDHVWUDWpJLD
GD &RPSDQKLD GH D ORQJR SUD]R DXPHQWDU D SDUWLFLSDomR GH VXDV PDUFDV SUySULDV HP VHXV
QHJyFLRV
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHULQIUDomRRXUHLYLQGLFDomRGHYLRODomR GHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGLULJLGD
FRQWUDD&RPSDQKLDPHVPRTXHLQIXQGDGDSRGHUHVXOWDUHPXPOLWtJLRGHPRUDGRHGLVSHQGLRVR
$LQGDRUHJLVWURGHDWLYRVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDVREWLWXODULGDGHGLYHUVDSRGHSUHMXGLFDURXVRH
SURWHomR GH WDLV DWLYRV &RPR UHVXOWDGR D LQFDSDFLGDGH RX IDOKD HP SURWHJHU VXD SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO RX TXDOTXHU SURFHVVR HQYROYHQGR XPD VXSRVWD YLRODomR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH
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WHUFHLURVSHOD&RPSDQKLDSRGHWHUXPHIHLWRQHJDWLYRHPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHHPGDQRj
VXDLPDJHPHUHSXWDomR
$LQGDD&RPSDQKLDQmRWHPFRPRJDUDQWLUTXHWHUFHLURVQmRWHQKDPUHJLVWUDGRRXDGTXLULGRGLUHLWRV
VREUHPDUFDVLGrQWLFDVRXVLPLODUHVSDUDSURGXWRVRXVHUYLoRVTXHDWHQGDPRVPHVPRVPHUFDGRV
GH DWXDomR GD &RPSDQKLD 7DLV SURGXWRV RX VHUYLoRV SRGHULDP SRUWDQWR FRQFRUUHU FRP D
&RPSDQKLDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVUHVXOWDGRV
Decisões desfavoráveis em processos, novos ou em andamento, judiciais, administrativos ou
arbitrais podem nos afetar adversamente.
1yVVRPRVHSRGHUHPRVVHUQRIXWXURSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHRXDUELWUDLV
VHMD HP PDWpULD FtYHO WULEXWiULD WUDEDOKLVWD VRFLHWiULD GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD
FRQFRUUHQFLDODPELHQWDOFULPLQDOGHQWUHRXWUDV2VPHPEURVGDQRVVDDGPLQLVWUDomRSRGHUmRYLUD
VHU SDUWH HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV GH QDWXUH]D FULPLQDO RULXQGRV GH TXHVW}HV
WULEXWiULDVUHODFLRQDGDVFRPD&RPSDQKLDHSRGHUmRYLUDVHUQRIXWXURSDUWHGHRXWURVSURFHVVRV
GHTXDOTXHUQDWXUH]D
$OpPGLVWRQmRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHTXDOTXHUSHVVRDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHOLJDGDjQRVVD
&RPSDQKLD VHMDPDFLRQLVWDV HPSUHJDGRV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV IRUQHFHGRUHV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV VXEFRQWUDWDGRV RX RXWURV FRODERUDGRUHV QmR VHMDP HQYROYLGRV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DUELWUDLVSURFHGLPHQWRVGHLQYHVWLJDomRRXLQTXpULWRVSROLFLDLVDOpPGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
VDQFLRQDGRUHVSXQLWLYRVQRkPELWRGHyUJmRVUHJXODGRUHVWDLVFRPRD&90EHPFRPRTXHQmR
KDMDHYHQWXDLVUHSHUFXVV}HVQDPtGLDGHVVHVSURFHVVRVTXHSRVVDPLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHQRVVD
LPDJHP H UHSXWDomR SHUDQWH QRVVRV FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV H LQYHVWLGRUHV RX QRV FDXVDU HIHLWR
DGYHUVR UHOHYDQWH 2 QRVVR HQYROYLPHQWR RX GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV HP LQYHVWLJDo}HV RX
SURFHVVRV RX GHFLV}HV FRQWUiULDV DRV QRVVRV LQWHUHVVHV LQFOXLQGR GHFLV}HV TXH LPSHoDP D
UHDOL]DomRGRVQRVVRVQHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVSRGHPQRVFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWH LPSDFWDQGR QHJDWLYDPHQWH RV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV RSHUDFLRQDLV H QD LPDJHP GD
&RPSDQKLDSRGHQGRLQFOXVLYHRFDVLRQDUDLQDELOLWDomRGHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDRH[HUFtFLR
GHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLDHQDLQFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHREWHUEHQHItFLRVHFRQWUDWDU
FRPR3RGHU3~EOLFR
1RFDVRGHHYHQWXDLVSURFHVVRVHQYROYHQGRPDWpULDVDGPLQLVWUDWLYDVUHODWLYDVDFRQWUDWDo}HVFRP
R 3RGHU 3~EOLFR HYHQWXDO GHFLVmR GHVIDYRUiYHO SRGHUi QR OLPLWH LPSRU VDQo}HV GH PXOWD
DGYHUWrQFLD VXVSHQVmR WHPSRUiULD GH SDUWLFLSDU GH OLFLWDo}HV H LPSHGLPHQWR GH FRQWUDWDU FRP D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDRXGHFODUDomRGHLQLGRQHLGDGHSDUDOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR
3~EOLFD 6H LPSRVWDV WDLV VDQo}HV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDHVXDLPDJHP,QFOXVLYHQHVWDGDWDILJXUDPRVQRSRORSDVVLYRGHDomRGHLPSURELGDGH
DGPLQLVWUDWLYDHPFXUVR SURFHVVRQ FRQIRUPHGHWDOKDGRDGLDQWHQR
LWHP
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVVHVSURFHVVRVVHUmRIDYRUiYHLVRXDLQGD
TXH RV FULWpULRV H YDORUHV GH SURYLVLRQDPHQWR DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD TXDQGR KRXYHU  VHUmR
DGHTXDGRVHVXILFLHQWHVSDUDUHVSRQGHUSRUWRGRVRVSDVVLYRVHYHQWXDOPHQWHGHFRUUHQWHVGHVWHV
SURFHVVRV&DVRDVDo}HVUHOHYDQWHVEHPFRPRDo}HVSDUDDVTXDLVQmRWHPRVSURYLVmRRXFXMD
SURYLVmRVHMDLQVXILFLHQWHVHMDPGHFLGLGDVHPGHILQLWLYRGHIRUPDGHVIDYRUiYHOSRGHPRVWHUXP
HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH QRVVRV QHJyFLRV $OpP GDV SURYLV}HV FRQWiEHLV GH KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV H GHSyVLWRV MXGLFLDLV FRQWDELOL]DGRV UHODFLRQDGRV D HVVHV SURFHVVRV SRGHPRV VHU
FRPSHOLGRVDFRQWUDWDUVHJXURVILDQoDVRXUHDOL]DUQRYRVGHSyVLWRVMXGLFLDLVSDUDJDUDQWLDGHWDLV
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVRXMXGLFLDLVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDOLTXLGH]HFRQGLomR
ILQDQFHLUD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVUHOHYDQWHVGHTXHVRPRVSDUWHVYLGH6HomR
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHPHVSHFLDOLWHQVH
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Podemos vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações, o que poderá resultar em uma diluição da participação do
investidor no nosso capital social.
3RGHUHPRVYLUDSUHFLVDUGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURHSRGHUHPRVRSWDUSRUREWrORSRUPHLRGH
DXPHQWRGHFDSLWDOPHGLDQWHVXEVFULomRSULYDGDRXGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXRXWURVYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVVHQGRTXHGLVWULEXLo}HVS~EOLFDVSRGHPRFRUUHU
VHPFRQFHVVmRGHGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDRVDFLRQLVWDV4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRGH
IRUPDDDXPHQWDURQRVVRFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRQRVVRFDSLWDO
VRFLDO
Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia estão em fase de
implantação pela Companhia e, quando estabelecidos, podem falhar em detectar
comportamentos contrários à legislação e regulamentação aplicáveis e aos seus padrões de
ética e conduta da Companhia, podendo ocasionar impactos materiais e adversos nos
negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de mercado de ações da
Companhia.
2V PHFDQLVPRV GH SUHYHQomR H FRPEDWH j FRUUXSomR GD &RPSDQKLD EHP FRPR RV FRQWUROHV
LQWHUQRVDLQGDHVWmRHPIDVHGHLPSOHPHQWDomR8PDYH]LPSOHPHQWDGRVHVWHVSRGHPQmRVHU
VXILFLHQWHV SDUD DVVHJXUDU TXH WRGRV RV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV IRUQHFHGRUHV
SDUFHLURV GH QHJyFLR H WHUFHLURV TXH DJHP HP QRPH GD &RPSDQKLD DWXHP VHPSUH HP HVWULWR
FXPSULPHQWRjVSROtWLFDVLQWHUQDVOHLVHUHJXODPHQWRVYROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomR
D TXH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD VHQGR H[HPSORV GHVVDV QRUPDV QR %UDVLO R 'HFUHWR/HL Q
D/HLQD/HLQ ³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ D/HLQ
D/HLQD/HLQ ³/HL$QWLFRUUXSomR´ 'HFUHWRQ
R 'HFUHWR Q  R 'HFUHWR Q  R 'HFUHWR Q  DVVLP FRPR RXWUDV
QRUPDV UHODFLRQDGDV j &RQYHQomR VREUH R &RPEDWH GD &RUUXSomR GH )XQFLRQiULRV 3~EOLFRV
(VWUDQJHLURV HP 7UDQVDo}HV &RPHUFLDLV ,QWHUQDFLRQDLV GD 2UJDQL]DomR SDUD D &RRSHUDomR H
'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFR±2&'($VVDQo}HVDSOLFDGDVFRPEDVHHPWDLVOHLVLQFOXHPPXOWDV
SHUGLPHQWR GH EHQV GLUHLWRV H YDORUHV LOLFLWDPHQWH REWLGRV VXVSHQVmR RX LQWHUGLomR SDUFLDO GH
DWLYLGDGHVSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRX
FUHGLWtFLRVVDQo}HVHVWDVTXHVHDSOLFDGDVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
2V PHFDQLVPRV GH SUHYHQomR H FRPEDWH j FRUUXSomR EHP FRPR RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FDSD]HV GH SUHYHQLU RX GHWHFWDU L  YLRODo}HV j /HL GH ,PSURELGDGH
$GPLQLVWUDWLYD j /HL $QWLFRUUXSomR RX D OHLV VLPLODUHV LL  RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV
IUDXGXOHQWRVHGHVRQHVWRVSRUSDUWHGRVDGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUD
UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD RX LLL  RXWUDV RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV QmR FRQGL]HQWHV FRP
SULQFtSLRV pWLFRV TXH SRVVDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDFRWDomRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH DVVHJXUDU TXH WRGRV RV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
IXQFLRQiULRV UHSUHVHQWDQWHV RX IRUQHFHGRUHV DWXHP VHPSUH HP HVWULWR FXPSULPHQWR jV SROtWLFDV
LQWHUQDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVYROWDGRVjSUHYHQomRHFRPEDWHjFRUUXSomR'HVWHPRGR
D &RPSDQKLD SRGHUi HVWDU VXMHLWD D YLRODo}HV GH VHX 3URJUDPD GH &RPSOLDQFH GDV OHLV H
UHJXODPHQWRV OLVWDGRV DFLPD H OHJLVODomR FRUUHODWD HP GHFRUUrQFLD GH FRQGXWD QRV QHJyFLRV H
RFRUUrQFLDVGHFRPSRUWDPHQWRIUDXGXOHQWRHLOtFLWRSRUSDUWHGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRV
SDUFHLURVGHQHJyFLRHWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHRXHPEHQHItFLRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDWDPEpPSRGHYLUDVHUVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGDSHORSDJDPHQWRGHPXOWDH
UHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj/HL$QWLFRUUXSomRSRUVXDV
VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV FRQWURODGDV FROLJDGDV FRQVRUFLDGDV RX QR kPELWR GR UHVSHFWLYR
FRQWUDWRTXHQHVVHFDVRSRGHULDPDIHWDUPDWHULDOHDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV H UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD RX D FRWDomR GH PHUFDGR GH Do}HV GH VXD
HPLVVmR
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&RPR SDUWH GR SURFHVVR GH SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SDUD R
H[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHIHLWDVDVVHJXLQWHVUHFRPHQGDo}HVHVXJHVW}HV
GH DSULPRUDPHQWR GRV FRQWUROHV WDLV FRPR L  GHVHQYROYLPHQWR GH SROtWLFD GH QRUPDV H
SURFHGLPHQWRVIRUPDOL]DGDDEUDQJHQGRGHQWUHRXWURVDVSHFWRVRPDSHDPHQWRIRUPDOGHWRGRVRV
GHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLDHD,GHQWLILFDomRGHIDOKDVQRGHFRUUHUGDVWDUHIDVH[HFXWDGDVHRV
UHVSHFWLYRV LPSDFWRV QRV GHSDUWDPHQWRV LL  UHDOL]DomR GH LQYHQWiULR ItVLFR GH WRGR VHX DWLYR
LPRELOL]DGRGHIRUPDSDGURQL]DGDSDUDWRGDVHPSUHVDVGRJUXSRGD&RPSDQKLDLPSOHPHQWDQGR
XPVLVWHPDGHFRQWUROHGHEHQVGHDWLYRIL[RHDSOLFDomRGHSODFDVHWLTXHWDVGHSDWULP{QLRQRVEHQV
IL[RVSDUDFODUDLGHQWLILFDomRGRVDWLYRV LLL UHDOL]DomRGHUHFRQFLOLDomRWHPSHVWLYDPHQWHFRPRV
UHODWyULRV DQDOtWLFRV VXSRUWHV DOpP GH LPSOHPHQWDU SURFHVVR GH UHYLVmR GH IRUPD D HYLWDU D
RFRUUrQFLD GH HUURV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H LY  UHDOL]DomR GH UHFRQFLOLDomR
WHPSHVWLYDPHQWHFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHQYROYLGDVDOpPGHLPSOHPHQWDUSURFHVVRGHUHYLVmR
GH IRUPD D HYLWDU D RFRUUrQFLD GH HUURV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GHQWUH RXWURV 1mR Ki
JDUDQWLDVGHTXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLUiLPSOHPHQWDUWDLVUHFRPHQGDo}HVHTXHVHXVHVIRUoRV
VHUmREHPVXFHGLGRV$OpPGLVVRQmRKiFRPRDVVHJXUDUTXHQmRVHUmRLGHQWLILFDGDVGHILFLrQFLDV
VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD 6H RV VLVWHPDV H FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD QmR HVWLYHUHP RSHUDQGR GH PDQHLUD HIHWLYD D &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH
UHSRUWDUVHXVUHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXGHSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGHSUiWLFDVLQDSURSULDGDV
HUURVRXIUDXGHV$IDOKDRXDLQHILFLrQFLDQRVVLVWHPDVSROtWLFDVRXFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
SRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVUHVXOWDGRV
A Companhia pode não responder de forma eficiente às mudanças nas tendências e
preferências de seus clientes. Adicionalmente, podemos não ser capazes de nos adaptar
rapidamente às transformações digitais exigidas pelos clientes e pelo setor.
2 SUHoR D TXDOLGDGH ORFDOL]DomR H SODWDIRUPDV GLJLWDLV VmR DOJXPDV GDV SUHRFXSDo}HV GD
&RPSDQKLDFRPUHODomRDFRPSHWLomRFRPRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRU$VDWLVIDomRGRVFOLHQWHVHD
GLVSRVLomRGHXPDJUDQGHYDULHGDGHGHVHUYLoRVVmRGRLVGHQWUHPXLWRVGHVDILRVGD&RPSDQKLDHP
UD]mRGDYRODWLOLGDGHGDVWHQGrQFLDVGHFRQVXPRTXHLQIOXHQFLDPDPXGDQoDTXDVHFRQVWDQWHGD
SUHIHUrQFLD GH VHXV FRQVXPLGRUHV 2 VXFHVVR GH QRVVR QHJyFLR GHSHQGH GD KDELOLGDGH GD
&RPSDQKLDHPDQWHFLSDUHUHVSRQGHUUDSLGDPHQWHDVSRWHQFLDLVPXGDQoDVHWHQGrQFLDV$GDSWDU
QRVVRV QHJyFLRV SDUD UHVSRQGHU jV PXGDQoDV QRV SDGU}HV GH FRQVXPR H jV SUHIHUrQFLDV
HVSHFtILFDV GH QRVVRV FOLHQWHV QDV UHJL}HV HP TXH RSHUDPRV p HVVHQFLDO SDUD QRVVR VXFHVVR
FRQWtQXR
$ WHFQRORJLD HPSUHJDGD HP QRVVRV QHJyFLRV HVWi HP FRQVWDQWH HYROXomR 3RGHPRV QmR VHU
FDSD]HVGHQRVDGDSWDUGHIRUPDVXILFLHQWHPHQWHUiSLGDSDUDDWHQGHUjVH[LJrQFLDVGRVFOLHQWHV
SUHIHUrQFLDV H SDGU}HV GR VHWRU 3RGHPRV QRV GHSDUDU FRP REVWiFXORV HP EXVFD GH XPD
WUDQVIRUPDomRGLJLWDOUHODFLRQDGRVjFXOWXUDFRUSRUDWLYDjFRPSOH[LGDGHRUJDQL]DFLRQDOjIDOWDGH
SURFHVVRVTXHYLDELOL]DPDFRODERUDomRHLQVHUomRGRVIXQFLRQiULRV(VVHVGHVDILRVSRGHPSURYRFDU
XPDOLPLWDomRQRFUHVFLPHQWRGDQRVVDSODWDIRUPDGHGLVSOD\VHDIHWDUGHIRUPDDGYHUVDRVQRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV
6HQmRFRQVHJXLUPRVUHVSRQGHUjXUJrQFLDQRDWHQGLPHQWRGHQRYRVSDGU}HVHSUiWLFDVGRVHWRUD
QRVVD SODWDIRUPD GLJLWDO H QRVVD WHFQRORJLD SUySULD SRGHUmR ILFDU XOWUDSDVVDGDV H DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV
$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRVKiELWRVGHQRVVRVFOLHQWHVQmRPXGDUmRFRPRUHVXOWDGR
GHOLPLWDo}HVRXUHVWULo}HVQDPRYLPHQWDomRGHSHVVRDVGHYLGRjSDQGHPLDGD&29,'PHGR
GHLQIHFomRUHODFLRQDGRjSDQGHPLDRXJHUDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGHDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFR
DGYHUVR UHVXOWDQWH GD SDQGHPLD GR &29,' 6H KRXYHU XPD PXGDQoD QHVVHV KiELWRV QmR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHLUHPRVQRVDGDSWDUGHIRUPDHILFD]HHILFLHQWHSDUDDWHQGHUDHVVDVQRYDV
GHPDQGDV
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A perda de membros-chave da nossa administração, o enfraquecimento da nossa cultura
organizacional e/ou a incapacidade de atrair e manter pessoal qualificado poderá afetar
negativamente nossos negócios e atividades, situação financeira e resultado operacional.
1RVVD FDSDFLGDGH GH PDQWHU XPD SRVLomR FRPSHWLWLYD GHSHQGH HP ODUJD HVFDOD GRV VHUYLoRV
SUHVWDGRV SHOD QRVVD DGPLQLVWUDomR GD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO SRU QyV GLIXQGLGD H GD QRVVD
FDSDFLGDGHGHFRQWUDWDUHPDQWHUWUDEDOKDQGRFRQRVFRXPQ~PHURVXILFLHQWHGHSURILVVLRQDLVTXH
HVWHMDP DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO &DVR YHQKDPRV D SHUGHU DOJXP GHVVHV
SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH DWUDLU FRQWUDWDU JHULU H PDQWHU SHVVRDO
FDSDFLWDGR SDUD DFRPSDQKDU QRVVR ULWPR GH FUHVFLPHQWR &DVR YHQKD D SHUGHU DOJXP GHVVHV
SURILVVLRQDLV D &RPSDQKLD SRGHUi LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD D FRQWUDWDomR GH QRYDV
SHVVRDVFKDYHFRPDVPHVPDVTXDOLILFDo}HV$OpPGLVVRDDXVrQFLDGHSHVVRDVFRPDVPHVPDV
TXDOLILFDo}HV WpFQLFDV SRGH SUHMXGLFDU D HVWUDWpJLD GH WUDQVIRUPDomR GLJLWDO GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU GH IRUPD QHJDWLYD RV QHJyFLRV H DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRQDPHGLGDHPTXHH[SDQGLPRVQRVVRVQHJyFLRVSDUDGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVSRGHPRV
VHU LQFDSD]HV GH LGHQWLILFDU FRQWUDWDU H PDQWHU WUDEDOKDQGR FRQRVFR XP Q~PHUR VXILFLHQWH GH
SURILVVLRQDLV DOLQKDGRV j QRVVD FXOWXUD FRUSRUDWLYD $ FRPSHWLomR SRU WDLV IXQFLRQiULRV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRV p LQWHQVD H SRGHPRV QmR VHUFDSD]HVGH DWUDLU FRQWUDWDU UHWHU PRWLYDU H JHULU FRP
VXFHVVR WDLV SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV 7DO IDOKD SRGHULD UHVXOWDU HP XPD TXHGD GR QRVVR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO EHP FRPR HP XP HQIUDTXHFLPHQWR GD QRVVD PDUFD $GLFLRQDOPHQWH
QRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHPYLUDVHUQRIXWXURSDUWHGHRXWURVSURFHVVRVGHTXDOTXHUQDWXUH]D
'HVVDIRUPDDSHUGDGHTXDOTXHUGRVPHPEURVGDQRVVDDGPLQLVWUDomRHRXDQRVVDLQFDSDFLGDGH
GH DWUDLU H PDQWHU SHVVRDO TXDOLILFDGR SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH R QRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
Dependemos do sistema de transporte e de infraestrutura para receber produtos de nossos
fornecedores e instalar os displays.
$V QRVVDV RSHUDo}HV GHSHQGHP GR IXQFLRQDPHQWR FRQWtQXR GH LQIUDHVWUXWXUD ORJtVWLFD LQFOXLQGR
URGRYLDVHWRGRVRVPHLRVGHWUDQVSRUWHSRUQyVXWLOL]DGRVRXSRUQRVVRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVH
IRUQHFHGRUHV4XDOTXHULQWHUUXSomRVLJQLILFDWLYDQHVVDLQIUDHVWUXWXUDRXTXDOTXHULQFDSDFLGDGHGH
WUDQVSRUWDU QRVVRV displays SRU TXDOTXHU UD]mR SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHIOX[RVGHFDL[D
$ LQIUDHVWUXWXUD H R VLVWHPD GH WUDQVSRUWH EUDVLOHLURV VmR VXEGHVHQYROYLGRV H QHFHVVLWDP GH
LQYHVWLPHQWRVWDQWRSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURFRPRGDLQLFLDWLYDSULYDGDSDUDTXHRSHUHPFRP
HILFLrQFLDHDWHQGDPjVQHFHVVLGDGHVGRVQRVVRVQHJyFLRV'HVWDIRUPDTXDLVTXHULQWHUUXSo}HVRX
UHGXo}HV VLJQLILFDWLYDV QD RIHUWD GD LQIUDHVWUXWXUD HRX VHUYLoRV GH WUDQVSRUWH RX HP VHX
IXQFLRQDPHQWRQDVFLGDGHVHPTXHVHORFDOL]DPQRVVRVHVSDoRVRXDXPHQWRQRVSUHoRVSDUDXVR
GHWDOLQIUDHVWUXWXUDHRXVHUYLoRFRPRUHVXOWDGRGHGHVDVWUHVQDWXUDLVLQFrQGLRDFLGHQWHVJUHYHV
SURWHVWRV IDOKDV GH VLVWHPD DOWHUDo}HV OHJLVODWLYDV RX TXDLVTXHU RXWUDV FDXVDV LQFOXVLYH
GHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDORXGDQRVDPELHQWDLVSRGHUmRLPSRUFXVWRVDGLFLRQDLVDRV
QRVVRV VHUYLoRV R TXH SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H QRVVD FRQGLomR
ILQDQFHLUD
$OpPGLVVRGHSHQGHPRVGHWHUFHLURVSDUDIDEULFDUHWUDQVSRUWDUGLVSOD\VGLJLWDLVHVHQmRIRUPRV
FDSD]HVGHFRQWUDWDUWHUFHLURVDSUHoRVUD]RiYHLVRXRXWURVWHUPRVGHYLGRjFDSDFLGDGHLQVXILFLHQWH
RXDRIHFKDPHQWRGHIiEULFDVGHXPGHWHUPLQDGRIDEULFDQWHHVFDVVH]GHIRUQHFLPHQWRHPWRGRR
PHUFDGRÜ LQWHUUXSo}HV ORJtVWLFDV RX GH RXWUD IRUPD VH RV WHUFHLURV FRP RV TXDLV QRV
FRPSURPHWHPRVQmRFXPSULUHPVXDVREULJDo}HVSDUDFRQRVFRVHMDGHYLGRDHYHQWRVH[WHUQRVIRUD
GR FRQWUROH GH TXDOTXHU XP FRPR R QRYR &RURQDYtUXV  RX DLQGD SRGHPRVQmR VHU FDSD]HV GH
LPSODQWDUGLVSOD\VGHSXEOLFLGDGHGLJLWDOSDUDQRVVRVSDUFHLURVHPWHPSRKiELORXGHIRUPDDOJXPD
HSRGHPRVIDOKDUHPVDWLVID]HUQRVVDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVRTXHSRGHULDWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHQRVVRVQHJyFLRVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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A Companhia está exposta a riscos e perdas que podem não ser cobertos adequadamente
pelas apólices de seguro ou cuja cobertura não seja suficiente, o que pode afetar
adversamente os negócios e condições financeiras da Companhia. Adicionalmente, a
Companhia pode não conseguir renovar todas as suas apólices atuais ou a condições
favoráveis
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVXDVDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXURSRUHODFRQWUDWDGDVHUHVSHFWLYDV
FREHUWXUDV HVWDUmR VHPSUH DWXDOL]DGDV RX VHUmR VXILFLHQWHV SDUD FREULU SRVVtYHLV UHLQYLQGLFDo}HV
GHFRUUHQWHV GH VLQLVWURV RFRUULGRV HP VXDV DWLYLGDGHV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD D
FHUWRVWLSRVGHULVFRVHVLQLVWURVTXHSRGHPQmRVHUFREHUWRVSHODVDSyOLFHVGHVHJXUR WDLVFRPR
JXHUUDFDVRVIRUWXLWRVHIRUoDPDLRURXLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV 
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiPDQWHURXUHQRYDUDVDSyOLFHVGHVHJXUR
DWD[DVFRPHUFLDLVUD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDV
VHJXUDGRUDVRXFRPFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVVLPLODUHV&DVRTXDOTXHUGHVVHVULVFRVVHPDWHULDOL]H
HQmRVHMDPFREHUWRVSRUDSyOLFHVGHVHJXURRXVHDFREHUWXUDGDVDSyOLFHVQmRIRUVXILFLHQWHSDUD
FREULUHVVHVULVFRVD&RPSDQKLDLQFRUUHUiHPFXVWRVDGLFLRQDLVSDUDDUHSDUDomRRXVXEVWLWXLomR
GH DWLYRV GDQLILFDGRV RX SDUD LQGHQL]DomR WHUFHLURV R TXH DIHWDUi DGYHUVDPHQWH RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLD&DVRQmRVHMDFDSD]GHUHQRYDUDVDSyOLFHVGHVHJXUR
RXFDVRYHQKDDLQFRUUHUHPSUHMXt]RVTXHQmRVHMDPLQWHJUDOPHQWHFREHUWRVSRUHVVDVDSyOLFHVD
&RPSDQKLD SRGHUi VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGD GH IRUPD UHOHYDQWH $LQGD QR FDVR GRV HYHQWRV
VHJXUDGRV D FREHUWXUD GDV DSyOLFHV GH VHJXUR HVWi FRQGLFLRQDGD DR SDJDPHQWR GR UHVSHFWLYR
SUrPLR$IDOKDGD&RPSDQKLDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWUR
SRGHUiFRORFDUD&RPSDQKLDHPXPDVLWXDomRGHULVFRGDGRTXHGDQRVPHVPRTXHVHJXUDGRVQmR
HVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUDSHODVHJXUDGRUD
Parte das peças que utilizamos na instalação de nossos displays é diretamente importada do
mercado externo. Qualquer limitação em nossa capacidade de importar tais peças poderá
restringir a oferta de nossos produtos. Adicionalmente, flutuações cambiais nos países dos
quais importamos produtos podem afetar adversamente nossos negócios.
3DUWHGDVSHoDVTXHXWLOL]DPRVQDLQVWDODomRGHdisplays HP L HPUXDVJHUDOPHQWHLPSRUWDPRV
GRVHTXLSDPHQWRV LL HPWUDQVSRUWHVH LLL HPVKRSSLQJVWHPRVDSUR[LPDGDPHQWH
GHHTXLSDPHQWRVLPSRUWDGRVSDUDQRYRVSURMHWRV pLPSRUWDGDHFRPSUDGDGLUHWDPHQWHQRPHUFDGR
H[WHUQR4XDOTXHUOLPLWDomRHPQRVVDFDSDFLGDGHGHLPSRUWDUWDLVSHoDVSRGHUiUHVWULQJLUDQRVVD
RIHUWD GH SURGXWRV SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV $OpP GLVVR TXDOTXHU RXWUR HYHQWR TXH WRUQH WDLV
LPSRUWDo}HVPDLVRQHURVDVVHMDHPIXQomRGDGHVYDORUL]DomRFDPELDOGHHYHQWXDODOWHUDomRQD
OHJLVODomR WULEXWiULD SHUWLQHQWH RX GH DXPHQWRV GH FXVWR GH ORJtVWLFD SRGHUi UHGX]LU QRVVD
OXFUDWLYLGDGHQRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHHGHIRUPDUHOHYDQWH
'XUDQWHDSDQGHPLDGLYHUVRVIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVWLYHUDPDVVXDVHQWUHJDVLQWHUURPSLGDV
SRUFRQWDGHSUREOHPDVQDVUHVSHFWLYDVFDGHLDVGHIRUQHFLPHQWR1HVVDVLWXDomRGDSDQGHPLDGR
&29,'EHPFRPRHPIXWXUDVVLWXDo}HVVLPLODUHVQmRSRGHUHPRVDVVHJXUDUDRVQRVVRVFOLHQWHV
DGLVSRQLELOLGDGHGHGHWHUPLQDGRVSURGXWRVRTXHSRGHULDQRVFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
$GLFLRQDOPHQWHIOXWXDo}HVFDPELDLVUHODFLRQDGDVDRUHDOHDPRHGDGRVSDtVHVGHTXDOLPSRUWDPRV
RVGLVSOD\VRXGRTXDORVQRVVRVIRUQHFHGRUHVLPSRUWDPRVGLVSOD\V SULQFLSDOPHQWHRGyODUQRUWH
DPHULFDQR SRGHUmRDFDUUHWDUDDXPHQWRGRFXVWRGHLQVWDODomRGHQRVVRVdisplays1HVVDKLSyWHVH
QmRSRGHUHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVYHQGHURVQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVHPFRQGLo}HVH
SUHoRVDFHLWiYHLVSHORVQRVVRVFOLHQWHV
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Nossos displays estão localizados em espaços de uso público e podem sofrer consequências
que fogem do controle da administração da Companhia, o que pode causar danos materiais
e a nossa imagem, além de causar eventual responsabilidade civil.
1RVVRVdisplaysSRUHVWDUHPORFDOL]DGRVHPHVSDoRVGHXVRS~EOLFRFRPRVKRSSLQJFHQWHUVYLDV
S~EOLFDVPHWU{VHWUHQVHVWmRVXMHLWRVDXPDVpULHGHDFLGHQWHVTXHSRGHPIXJLUGRFRQWUROHGD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H FRQVHTXHQWHPHQWH SRGHP FDXVDU GDQRV D WHUFHLURV
IUHTXHQWDGRUHV H FRODERUDGRUHV 1R FDVR GD RFRUUrQFLD GH WDLV DFLGHQWHV D &RPSDQKLD H QRVVD
PDUFDSRGHPHQIUHQWDUVpULRVGDQRVGHLPDJHPFRQVLGHUDQGRTXHRQ~PHURGHIUHTXHQWDGRUHVGR
HVSDoRSRGHGLPLQXLUGHYLGRjSHUFHSomRGHIDOWDGHVHJXUDQoDHFRQILDQoDHSRGHPRVILFDUVXMHLWRV
jLPSRVLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHRXjREULJDomRGRUHVVDUFLPHQWRjVYtWLPDVLQFOXVLYHSRU
PHLRGRSDJDPHQWRGHLQGHQL]Do}HVRTXHSRGHULDQRVFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos
de sanções.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRGHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOWDLVFRPRR0DUFR
&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ HD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGD/HL*HUDOGH3URWHomR
GH'DGRV3HVVRDLV ³/*3'´ DTXDOHVWDEHOHFHXPVLVWHPDGHUHJUDVVREUHSURWHomRGHGDGRVTXH
GHYHVHUREVHUYDGRHPWRGDVDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrGHQWUHRXWUDV
SURYLGrQFLDVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDVKLSyWHVHVHPTXHRWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLVpSHUPLWLGR EDVHVOHJDLV DVREULJDo}HVHUHTXLVLWRVUHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoD
GD LQIRUPDomR HQYROYHQGR GDGRV SHVVRDLV YD]DPHQWRV WUDQVIHUrQFLDV H FRPSDUWLOKDPHQWR GH
GDGRVSHVVRDLVEHPFRPRSUHYrVDQo}HVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HVHDLQGD
DXWRUL]DDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ DXWRULGDGHUHVSRQViYHO
SRU HODERUDU GLUHWUL]HV H DSOLFDU VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SUHYLVWDV QD /*3' TXH QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DLQGD QmR KDYLD LQLFLDGR DV VXDV DWLYLGDGHV DSHVDU GH Mi WHU VLGR
HVWUXWXUDGDSHOR3RGHU3~EOLFR LQFOXVLYHTXDQWRDQRPHDomRGHVHX&RQVHOKR'LUHWRU 
$/*3'HQWURXHPYLJRUHPGHVHWHPEURGHTXDQWRjPDLRUSDUWHGHVXDVGLVSRVLo}HV
H[FHWRTXDQWRjDSOLFDELOLGDGHGHVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVTXHHVWmRSUHYLVWDVSDUDHQWUDUHP
YLJRU D SDUWLU GR GLD  GH DJRVWR GH  QRV WHUPRV GD /HL Q  7RGDYLD R
GHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'DQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGH
VXDV VDQo}HV WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV
SOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDV
WDPEpPQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVYLJHQWHFRPRR&yGLJRGH'HIHVD
GR&RQVXPLGRUHR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH
'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPD
YH]TXHHVWHVTXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHVPHVPRGDYLJrQFLDGD/*3'HGDHIHWLYD
HVWUXWXUDomR GD $13' HVSHFLDOPHQWH HP FDVRV GH LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD TXH UHVXOWHP HP
DFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
$GHPDLV TXDQGR GD HQWUDGD HP YLJRU GDV VDQo}HV GD /*3' FDVR D &RPSDQKLD QmR HVWHMD
DGHTXDGD jV VXDV GLVSRVLo}HV D &RPSDQKLD SRGHUi HVWDU VXMHLWD jV VHJXLQWHV SHQDOLGDGHV GH
IRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD L GHDGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDV
FRUUHWLYDV LL REULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWHDSyVGHYLGDPHQWHDSXUDGDHFRQILUPDGDDVXD
RFRUUrQFLD LLL  EORTXHLR WHPSRUiULR DWp D VXD UHJXODUL]DomR HRX HOLPLQDomR GRV GDGRV SHVVRDLV
FRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR LY VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVH
UHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGR Y SURLELomR
SDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRV YL PXOWDGHDWp
GRLV SRU FHQWR  GR IDWXUDPHQWR GD HPSUHVD JUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR
H[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5 FLQTXHQWDPLOK}HVGH
UHDLV  SRU LQIUDomR $OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGHUi VHU UHVSRQVDELOL]DGD SRU GDQRV PDWHULDLV
PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV SRU HOD FDXVDGRV RX SRU VXDV VXEVLGLiULDV GHYLGR DR QmR
FXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'RXHPOHJLVODo}HVHVSHFtILFDV
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Se não conseguirmos renovar nossas linhas de crédito atuais, acessar novos financiamentos
ou emitir títulos no mercado de capitais em condições atraentes, podemos ser adversamente
afetados.
1RVVD FDSDFLGDGH GH OHYDQWDU UHFXUVRV ILQDQFHLURV p IXQGDPHQWDO SDUD QRVVDV RSHUDo}HV D
LPSOHPHQWDomRGHQRVVDHVWUDWpJLDHQRVVRFUHVFLPHQWR3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHUHQRYDUDV
OLQKDVGHFUpGLWRH[LVWHQWHVDFHVVDUQRYRVILQDQFLDPHQWRVRXHPLWLUWtWXORVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
HPFRQGLo}HVDWUDWLYDVSDUDDWHQGHUjVQRVVDVQHFHVVLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRFDSLWDOGHJLURRX
REULJDo}HVJHUDLV
2VPHUFDGRVGHFDSLWDLVIRUDPUHFHQWHPHQWHLPSDFWDGRVSHORDXPHQWRGRFXVWRGRFUpGLWRHSRU
IDWRUHVSROtWLFRVHFRQ{PLFRVHRXWURVFRPRDSDQGHPLDGD&29,'TXHLPSDFWRXQHJDWLYDPHQWH
D FRQGLomR HFRQ{PLFD GR %UDVLO $V SUHRFXSDo}HV UHODFLRQDGDV j HVWDELOLGDGH GRV PHUFDGRV
ILQDQFHLURVHjVROYrQFLDGDVFRQWUDSDUWHVUHVXOWDUDPHPFUHGRUHVOHYDQWDQGRFXVWRVGHDUUHFDGDomR
GH IXQGRV FRP DXPHQWR GDV WD[DV GH MXURV DGRWDQGR SDGU}HV ULJRURVRV SDUD D FRQFHVVmR GH
HPSUpVWLPRV H UHGX]LQGR RX SDUDQGR GH RIHUHFHU ILQDQFLDPHQWR DRV WRPDGRUHV HP WHUPRV
FRPHUFLDOPHQWHUD]RiYHLV
&DVRQmRFRQVLJDPRVREWHUILQDQFLDPHQWRHPLWLUWtWXORVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVRXUHILQDQFLDUQRVVR
HQGLYLGDPHQWR TXDQGR QHFHVViULR RX VH QmR IRUPRV FDSD]HV GH REWHU RX UHQRYDU JDUDQWLDV
EDQFiULDV VHJXURJDUDQWLD RX VH WDLV LQVWUXPHQWRV HVWLYHUHP GLVSRQtYHLV DSHQDV HP WHUPRV
GHVIDYRUiYHLVSRGHPRVVHULQFDSD]HVGHDWHQGHUjVQRVVDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOHREULJDo}HV
ILQDQFHLUDVRXDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVTXHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
$OpPGLVVRVHQmRWLYHUPRVFDSLWDOGHJLURVXILFLHQWHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHVHJXLUQRVVD
HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR PDQWHU QRVVD SRVLomR FRPSHWLWLYD RX ILQDQFLDU LQLFLDWLYDV HVWUDWpJLFDV
LPSRUWDQWHVTXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV
A Companhia pode vir a não pagar dividendos aos acionistas detentores de suas ações.
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVHSDVVLYRV
RXUHWLGRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFDVRHPTXHQmRHVWDUiGLVSRQtYHOSDUD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR $LQGD R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRGHUiGHWHUPLQDUDQmRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVVHXVDFLRQLVWDV
HPXPGHWHUPLQDGRDQRILVFDOVHD&RPSDQKLDQmRWLYHUOXFURRXUHVHUYDVOtTXLGDVGLVSRQtYHLVRX
VHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVIRUGHVDFRQVHOKiYHORXLQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRILQDQFHLUDGD
&RPSDQKLDQRPRPHQWR
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWHVREUHRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHU
UHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHUWULEXWDGRVHRX
QRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGRRYDORU
OtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVDFLRQLVWDVDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
Podemos ter que emitir novas ações ou valores mobiliários conversíveis em ações para captar
recursos adicionais, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no
nosso capital social.
3RGHUHPRVYLUDSUHFLVDUGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURHSRGHUHPRVRSWDUSRUREWrORSRUPHLRGH
DXPHQWRGHFDSLWDOPHGLDQWHVXEVFULomRSULYDGDRXGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXRXWURVYDORUHV
PRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HVVHQGRTXHGLVWULEXLo}HVS~EOLFDVSRGHPRFRUUHU
VHPFRQFHVVmRGHGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDRVDFLRQLVWDV4XDOTXHUUHFXUVRDGLFLRQDOREWLGRGH
IRUPDDDXPHQWDURQRVVRFDSLWDOVRFLDOSRGHUiGLOXLUDSDUWLFLSDomRGRLQYHVWLGRUQRQRVVRFDSLWDO
VRFLDO
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5LVFRVUHODFLRQDGRVDRFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

A Companhia possui acionistas controladores diretos cujos interesses podem ser
conflitantes com os interesses de nossos investidores.
$&RPSDQKLDSRVVXLDFLRQLVWDVGLUHWRVWLWXODUHVGDPDLRULDDEVROXWDGRFDSLWDOYRWDQWHTXHVmRSDUWH
GHXPDFRUGRGHDFLRQLVWDV7DLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDV
HOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGHQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGH
GHOLEHUDo}HVTXHH[LMDPDSURYDomRGHDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDOLHQDo}HVGHDWLYRVSDUFHULDVHDpSRFDGRSDJDPHQWRGHTXDLVTXHU
GLYLGHQGRVIXWXURVREVHUYDGDVDVH[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGRGLYLGHQGRREULJDWyULRLPSRVWDVSHOD
/HLGDV6$
2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV
SDUFHULDV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHVGRVQRVVRVRXWURVLQYHVWLGRUHVHFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVQRVVDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV
SDUFHULDV EXVFD GH ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP VHU FRQIOLWDQWHV FRP RV
LQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVHFDXVDUXPHIHLWRUHOHYDQWHDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD QR FRQWUROH SRGH DIHWDU PDWHULDOPHQWH D DGPLQLVWUDomR RV
QHJyFLRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a
condução estratégica de seus negócios, afetando inclusive o seu resultado operacional.
2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDVmRVLJQDWiULRVGHXPDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHJDUDQWH
RSRGHUSDUDFRQGXomRHVWUDWpJLFDGHVHXVQHJyFLRVHFRQWUROHVXEVWDQFLDOGHWRGDVDVTXHVW}HV
VXEPHWLGDV j DSURYDomR GH VHXV DFLRQLVWDV 'HVVD IRUPD FDVR RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLDWHQKDPLQWHUHVVHVFRQIOLWDQWHVHQWUHVLRXKDMDTXDLVTXHUGLVFXVV}HVHPWULEXQDODUELWUDO
DFHUFD GRV WHUPRV H FRQGLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV YLJHQWHV RX DFRUGR TXH YHQKDP D VHU
FHOHEUDGRV QR IXWXUR SHORV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV HVWHV SRGHUmR UHWDUGDU RX QmR LPSOHPHQWDU
PHGLGDVIXQGDPHQWDLVHVLJQLILFDWLYDVSDUDD&RPSDQKLD3RUWDQWRHYHQWXDOGLVFRUGkQFLDHQWUHRV
VHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVSRGHUiSUHMXGLFDUDFRQGXomRHVWUDWpJLFDGD&RPSDQKLDHPSDUWLFXODU
TXDQGR VH WUDWDU GH PDWpULDV TXH GHSHQGHP GD DSURYDomR GRV DFLRQLVWDV HP $VVHPEOHLD *HUDO
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWHYLJHQWHYHULWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

5LVFRV5HODFLRQDGRVDVHXV$FLRQLVWDV

Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de
negociação das ações de emissão da Companhia, na medida em que estes detenham ações
de emissão da Companhia, inclusive no âmbito de plano de opção de compra de ações.
2V$GPLQLVWUDGRUHVVmREHQHILFLiULRVGHSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVQRVWHUPRVGRTXDLV
RVSRWHQFLDLVJDQKRVSDUDRVEHQHILFLiULRVHVWmRYLQFXODGRVDYDORUL]DomRGRSUHoRGDVDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD QR PHUFDGR 2 IDWR GH RV $GPLQLVWUDGRUHV GHWHUHP Do}HV H RSo}HV GH
FRPSUDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHOHYiORVDFRQGX]LUVXDVDWLYLGDGHVFRPPDLRU
IRFRQDJHUDomRGHUHVXOWDGRVQRFXUWRSUD]RRTXHSRGHUiQmRFRLQFLGLUFRPRVLQWHUHVVHVGRV
GHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXHWHQKDPXPDYLVmRGHLQYHVWLPHQWRGHORQJRSUD]R3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVVREUHRSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVYHURLWHP³3ODQRGHUHPXQHUDomR
EDVHDGR HP Do}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRULD (VWDWXWiULD´ GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

589

PÁGINA: 47 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

G

5LVFRV5HODFLRQDGRVDVXDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDV

Dependemos em grande parte dos resultados de nossas controladas, que podem não vir a
ser distribuídos
$QRVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUGLYLGHQGRV LQFOXVLYHVREUHDIRUPDGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR 
HGHFXPSULUFRPQRVVDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVGHSHQGHHPJUDQGHSDUWHGRIOX[RGHFDL[DHGRV
OXFURVGHQRVVDVFRQWURODGDVEHPFRPRGDGLVWULEXLomRGHVVHVOXFURVVREDIRUPDGHGLYLGHQGRVRX
MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR 1mR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH TXDLVTXHU GHVVHV UHFXUVRV VHUmR
GLVSRQLELOL]DGRV RX TXH VHUmR VXILFLHQWHV SDUD R SDJDPHQWR GDV QRVVDV REULJDo}HV H SDUD D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDQRVVRVDFLRQLVWDV4XDOTXHUDOWHUDomRDGYHUVDQDFRQGLomRILQDQFHLUD
RXQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHVXDVFRQWURODGDVSRGHDIHWDURQRVVRQHJyFLRQRVVDFRQGLomR
ILQDQFHLUDRXQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
A Companhia pertence a um grupo econômico no qual participam outras sociedades
operacionais que são ou podem ser parte em processos judiciais nos quais a Companhia
poderá ser solidária ou subsidiariamente responsável.
$&RPSDQKLDSHUWHQFHDXPJUXSRHFRQ{PLFRGRTXDOSDUWLFLSDPRXWUDVVRFLHGDGHVRSHUDFLRQDLV
1RFXUVRGHVXDVDWLYLGDGHVHVVDVVRFLHGDGHVVmRRXSRGHPVHUSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVQRV
TXDLVFDVRFRQGHQDGDVRUHVXOWDGRGDFRQGHQDomRSRGHUiDIHWDUD&RPSDQKLDGHIRUPDVROLGiULD
RXVXEVLGLiULD,VVRLQFOXLSURFHVVRVGHGLYHUVDVQDWXUH]DVHPHVSHFLDOTXHVW}HVFtYHLVDPELHQWDLV
WUDEDOKLVWDV H UHODFLRQDGDV D PHGLGDV DQWLFRUUXSomR &DVR DOJXPD GDV VRFLHGDGHV GR JUXSR
HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD VRIUD FRQGHQDomR MXGLFLDO H D &RPSDQKLD VHMD FKDPDGR D UHVSRQGHU
VXEVLGLiULDRXVROLGDULDPHQWHSRUWDOFRQGHQDomRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
LQFOXVLYHHPVXDUHSXWDomR
Imediatamente após a Oferta, a estrutura de controle da Companhia se manterá inalterada, de
modo que os interesses dos acionistas controladores da Companhia podem divergir ou ser
conflitantes com os interesses dos demais acionistas da Companhia.
1mRKDYHUiDOWHUDomRGHFRQWUROHLPHGLDWDPHQWHDSyVDUHDOL]DomRGD2IHUWDRTXHSRGHRFDVLRQDU
HYHQWXDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQWUH RV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV H RV GHPDLV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD 2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD VLJQDWiULRV GH DFRUGRV GH DFLRQLVWDV
DUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWUDVPDWpULDVHOHJHUDPDLRULDGRV
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H VXMHLWR D GHWHUPLQDGDV H[FHo}HV
GHWHUPLQDURUHVXOWDGRILQDOGDVPDWpULDVFXMDGHOLEHUDomRVHMDGHFRPSHWrQFLDGDDVVHPEOHLDJHUDO
GH DFLRQLVWDV 2V DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHUmR WHU LQWHUHVVH HP UHDOL]DU
DTXLVLo}HVDOLHQDo}HVEXVFDUILQDQFLDPHQWRVRXRSHUDo}HVVLPLODUHVTXHSRGHPHQWUDUHPFRQIOLWR
FRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH TXDLVTXHU GRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHUmR RSWDU SRU YHQGHU
SDUFHODVLJQLILFDWLYDRXDWRWDOLGDGHGHVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HVSDUDWHUFHLURV&DVRQmRKDMD
XPDFLRQLVWDFRQWURODGRUWLWXODUGDPDLRULDDEVROXWDGRFDSLWDOYRWDQWHGD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLDSRGHUmRQmRJR]DUGDPHVPDSURWHomRFRQIHULGDSHOD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
FRQWUDDEXVRVSUDWLFDGRVSRURXWURVDFLRQLVWDVHHPFRQVHTXrQFLDSRGHUmRWHUGLILFXOGDGHHPREWHU
DUHSDUDomRGRVGDQRVFDXVDGRV
4XDOTXHU PXGDQoD UHSHQWLQD RX LQHVSHUDGD QD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP VXD SROtWLFD
HPSUHVDULDORXGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRWHQWDWLYDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRXTXDOTXHUGLVSXWD
HQWUHDFLRQLVWDVFRQFHUQHQWHVDRVVHXVUHVSHFWLYRVGLUHLWRVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRV
HRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDYHMDR
LWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
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5LVFRV5HODFLRQDGRVDVHXV)RUQHFHGRUHV

Riscos relacionados aos produtos a serem comercializados pelos fornecedores e à eventuais
alterações nessa cadeia de fornecimento podendo afetar adversamente nossos negócios.
'HSHQGHPRV GH WHUFHLURV SDUD LQVWDODU QRVVRV displays $R XVDU WHUFHLURV SDUD LQVWDODU QRVVRV
displaysHVWDPRVVXMHLWRVDLQWHUUXSo}HVQDVRSHUDo}HVGHVVHVIRUQHFHGRUHVLQFOXLQGRDFLGHQWHV
LQGXVWULDLV HYHQWRV DPELHQWDLV LQWHUUXSo}HV QD ORJtVWLFD RX VLVWHPDV GH LQIRUPDomR SHUGD RX
HQIUDTXHFLPHQWR GH JUDQGHV ORFDLV GH IDEULFDomR RX SUREOHPDV GH GLVWULEXLomR SUREOHPDV GH
FRQWUROHGHTXDOLGDGHGRSURGXWRSUHRFXSDo}HVFRPVHJXUDQoDUHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWRHRXWUDV
TXHVW}HVUHJXODWyULDVRXJRYHUQDPHQWDLVEHPFRPRGHVDVWUHVQDWXUDLVSDQGHPLDVFRPRDDWXDO
&29,'GLVSXWDVIURQWHLULoDVHRXWURVIDWRUHVH[WHUQRVVREUHRVTXDLVQmRWHPRVFRQWUROHRTXH
SRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDVYHQGDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$OpPGLVVRFDVRRFRUUDVXVSHQV}HVRXDWUDVRVWHPSRUiULRVRXSHUPDQHQWHVGHYLGRDSUREOHPDV
HFRQ{PLFRVRXWpFQLFRVFRPRDLQVROYrQFLDGHXPIDEULFDQWHRXSRUIDOWDGHOLTXLGH]DFDSDFLGDGH
GD &RPSDQKLD GH LQVWDODU displays GH TXDOLGDGH QRV HVSDoRV GH FRQFHVVmR SDUD H[SORUDomR
SXEOLFLWiULDHPWHPSRKiELOSRGHVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWHOHYDQGRjTXHGDGHYHQGDV4XDOTXHU
RFRUUrQFLD GHVVH WLSR SRGH DFDUUHWDU HP HIHLWRV DGYHUVRV QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QD VXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHQRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV
)LQDOPHQWHDOJXQVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVSRGHPID]HUFRPTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVDXPHQWHP
VHXV SUHoRV SDUD FRPSHQVDU FXVWRV FRPR SUHoRV PDLV DOWRV GH FRPPRGLWLHV RX DXPHQWR GD
LQIODomR H QmR SRGHPRV SUHYHU VH FRQVHJXLUHPRV DXPHQWDU RV SUHoRV GH YHQGD SDUD QRVVRV
FRQVXPLGRUHV8PDXPHQWRQRVFXVWRVGHQRVVRVdisplays SRGHUHIOHWLUQHJDWLYDPHQWHHPQRVVRV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHYDORUGHQRVVDVDo}HV
Nossos resultados podem ser adversamente afetados por flutuações nos custos das
matérias- primas, custos de energia e na taxa câmbio.
$XPHQWRV QRV SUHoRV GRV FRPSRQHQWHV H PDWpULDVSULPDV XWLOL]DGDV HP QRVVRV displays SRGHP
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHRGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD0XGDQoDVQRVSUHoRVGDVPDWpULDV
SULPDVHIOXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELRGHSHQGHPGHXPDVpULHGHIDWRUHVDOpPGHQRVVRFRQWUROH
LQFOXLQGR IDWRUHV PDFURHFRQ{PLFRV TXH SRGHP DIHWDU RV SUHoRV GDV FRPPRGLWLHV PXGDQoDV QD
RIHUWDHGHPDQGDFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLVHYHQWRVSROtWLFRVVLJQLILFDWLYRVFXVWRVWUDEDOKLVWDV
FRQFRUUrQFLD GLUHLWRV GH LPSRUWDomR WDULIDV GLUHLWRV anti-dumping H RXWURV FXVWRV VHPHOKDQWHV
FkPELRHUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOHHYHQWRVFRPRGHVDVWUHVQDWXUDLVHVXUWRVJHQHUDOL]DGRV
GHGRHQoDVLQIHFFLRVDVGRHQoDV FRPRDSDQGHPLDGD&29,' $OpPGLVVRRVFXVWRVGHHQHUJLD
SRGHP H[SHULPHQWDU XPD YRODWLOLGDGH VLJQLILFDWLYD QR FXUWR SUD]R 'HSHQGHQGR GD QDWXUH]D GDV
PXGDQoDV QHVVHV GLIHUHQWHV IDWRUHV TXH DIHWDP QRVVDV RSHUDo}HV SRGHPRV VRIUHU XP LPSDFWR
DGYHUVRHPQRVVRQHJyFLRSRUGLIHUHQWHVUD]}HVLQFOXLQGRDXPHQWRGRVFXVWRVGHRSHUDomR
0XGDQoDVQRYDORUGRUHDOHPUHODomRjVPRHGDVHVWUDQJHLUDVLQFOXLQGRRGyODUQRUWHDPHULFDQR
SRGHPDXPHQWDURFXVWRGHQHJyFLRVGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVHHP~OWLPDDQiOLVHQRVVRFXVWRHP
JHUDORTXHSRGHULDUHVXOWDUHPSUHoRVPHQRVFRPSHWLWLYRV
O surto do Coronavírus (COVID-19) e as consequentes paralisações em escala global podem
gerar interrupções nas fabricações de produtos utilizados na fabricação de peças utilizadas
em nossos displays e crises na cadeia internacional de suprimentos. Além disso, o surto
mundial pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global, podendo impactar
diretamente os negócios e o resultado da Companhia.
2UHFHQWHVXUWRJOREDOGR&RURQDYtUXVSRGHWHULPSDFWRVGHORQJRDOFDQFH±GHVGHRIHFKDPHQWRGH
IiEULFDVFRQGLo}HVGHVDILDGRUDVGHWUDEDOKRHLQWHUUXSomRGDFDGHLDGHVXSULPHQWRVJOREDO2VXUWR
GR&29,'DPHDoDDSURGXomRGHGLYHUVRVFRPSRQHQWHVXWLOL]DGRVQDIDEULFDomRGHdisplays HD
LQWHUUXSomRGDFDGHLDGHSHoDVHRXVXSULPHQWRVSDUDHPSUHVDVGRVHWRU$WXDOPHQWHDFDGHLDGH
VXSULPHQWRJOREDOHVWiDPHDoDGDHRVIDEULFDQWHVGHHTXLSDPHQWRVMiUHGX]LUDPHRXSDUDOLVDUDP
RIRUQHFLPHQWRGHSHoDVHRXGHPDWpULDVSULPDV7DLVSDUDOLVDo}HVSRGHUmRDIHWDUDVROYrQFLDHD
FDSDFLGDGH GH IRUQHFHGRUHV FRQGX]LUHP VHXV QHJyFLRV H FRQVHTXHQWHPHQWH UHVXOWDU QR
HQFHUUDPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV LQFOXVLYH HP UD]mR GH IDOrQFLD (P GHFRUUrQFLD GHVWDV
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SDUDOLVDo}HV DV HPSUHVDV FXMD FDGHLD GH VXSULPHQWRV GHSHQGHP GH IDEULFDQWHV H[WHUQRV
SULQFLSDOPHQWH GD &KLQD  LQFOXLQGR D &RPSDQKLD SRGHUmR WHU VHX HVWRTXH DIHWDGR H
FRQVHTXHQWHPHQWHUHGXomRQDVXDUHFHLWD
$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPR
R &RURQDYtUXV SRGH WHU LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV PHUFDGRV SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR
DFLRQiULR$VDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHWRGDDFODVVHGHDWLYRVVLPLODUHVTXHFRPS}HPR
PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO SRGHP DSUHVHQWDU XPD PDLRU YRODWLOLGDGH UHVXOWDQGR HP SUHVVmR
QHJDWLYDQDHFRQRPLDPXQGLDOHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHQRSUHoRGDV
Do}HVGHVXDHPLVVmR
Podemos ser responsáveis por obrigações fiscais, trabalhistas, ambientais e previdenciárias
de terceiros fornecedores ou prestadores de serviços, bem como podemos ser associados a
práticas irregulares efetuadas por fábricas independentes e que possuem relação comercial
conosco.
'H DFRUGR FRP DV OHLV EUDVLOHLUDV VH IRUQHFHGRUHV RX SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV QmR
FXPSULUHPVXDVREULJDo}HVQRVWHUPRVGDVOHLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVHSUHYLGHQFLiULDVSRGHPRV
VHU UHVSRQVDELOL]DGRV VROLGDULDPHQWH SRU WDO GHVFXPSULPHQWR UHVXOWDQGR HP PXOWDV H RXWUDV
SHQDOLGDGHV TXH SRGHP PDWHULDOPHQWH QRV DIHWDU DGYHUVDPHQWH LQFOXVLYH D QRVVD LPDJHP
7DPEpPSRGHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUOHV}HVFRUSRUDLVRXPRUWHGHQWURGHQRVVDVLQVWDODo}HV
GHIXQFLRQiULRVGHWHUFHLURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRHQRVVRVQHJyFLRV
1mRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQRVVRVIRUQHFHGRUHVREVHUYHPLQWHJUDOPHQWHDOHJLVODomRWUDEDOKLVWD
SUHYLGHQFLiULDHDPELHQWDO/RJRHYHQWXDOFRQVWDWDomRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVHPQRVVDFDGHLDGH
IRUQHFLPHQWRSRGHJHUDUGDQRVjQRVVDLPDJHPDVVLPFRPRjQRVVDPDUFD$OpPGRVLPSDFWRV
UHSXWDFLRQDLVSUHMXt]RVILQDQFHLURVGHFRUUHQWHVGDSHUGDGHDWUDWLYLGDGHGDPDUFDMXQWRDRFOLHQWH
SRGHUmRVHUFRQVWDWDGRV
$ LGHQWLILFDomR GH LUUHJXODULGDGHV WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULDV HRX DPELHQWDLV MXQWR DRV
IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD H VHXV HYHQWXDLV VXEFRQWUDWDGRV HP UD]mR GR QmR DWHQGLPHQWR j
OHJLVODomR HRX UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO SRGH OHYDU j LQWHUSUHWDomR GH TXH VRPRV VROLGiULRV RX
VXEVLGLDULDPHQWHUHVSRQViYHLVSHORRFRUULGR
1RFDVRGHGDQRVDPELHQWDLVSRUH[HPSORDUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODPELHQWDOpREMHWLYDVROLGiULDH
LPSUHVFULWtYHO 1HVVH VHQWLGR FDVR XP IRUQHFHGRU RX SUHVWDGRU GH VHUYLoRV FRQWUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLD FDXVH GDQR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU LQFOXtGD QR SROR SDVVLYR GH Do}HV
LQGHQL]DWyULDVHSRGHUiVHUFRQVLGHUDGDVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHOSHODVPHGLGDVGHVWLQDGDVjVXD
UHSDUDomR
(VWDDVVRFLDomRSRGHOHYDUDSUHMXt]RVILQDQFHLURVLQFOXVmRHPOLVWDVGR0LQLVWpULRGR7UDEDOKREHP
FRPRLPSDFWRVUHSXWDFLRQDLVHGHLPDJHPUHOHYDQWHVHHPFRQVHTXrQFLDSHUGDGHDWUDWLYLGDGH
MXQWRDRVVHXVFOLHQWHVFRPLPSDFWRQHJDWLYRQDVYHQGDVEHPFRPRTXHGDQRYDORUGDVDo}HV
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Se a Companhia não for capaz de expandir a distribuição geográfica de seus locais de
exposição, sua lucratividade poderá diminuir.
$OXFUDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHFHOHEUDUUHQRYDUFRQWUDWRV
HPDQWHUUHODFLRQDPHQWRVFRPSDUFHLURVFRPHUFLDLVS~EOLFRVHSULYDGRVFRPRVKRSSLQJFHQWHUV
WUHQV H PHWU{V DHURSRUWRV HGLItFLRV UHVLGHQFLDLV H FRPHUFLDLV H RXWURV ORFDLV GH DOWR WUiIHJR GH
SHVVRDVHPTXDQWLGDGHDSURSULDGDDRVPHUFDGRVJHRJUiILFRVPDLVFRQYHQLHQWHVjVHVWUDWpJLDVGH
SXEOLFLGDGHGHVHXVFOLHQWHV2VSDUFHLURVFRPHUFLDLVSRGHPVHUHFXVDUDFHOHEUDUQRYRVFRQWUDWRV
H[LJLUSDJDPHQWRVPDLVHOHYDGRVRXSUDWLFDUDWRVTXHSRVVDPUHVXOWDUHPFXVWRVPDLVHOHYDGRV$
LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FHOHEUDU FRQWUDWRV FRP SDUFHLURV FRPHUFLDLV HP GHWHUPLQDGD
ORFDOLGDGH SRGHUi DIHWDU R LQWHUHVVH GRV FOLHQWHV QRV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD &RPSDQKLD 6H D
&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHH[SDQGLUVXDVORFDOLGDGHVRXFHOHEUDUWHPSHVWLYDPHQWHHHPWHUPRV
IDYRUiYHLVQRYRVFRQWUDWRVFRPHUFLDLVD&RPSDQKLDSRGHUiSHUGHURSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVHRX
GLPLQXLU VXD OXFUDWLYLGDGH H SRU FRQVHJXLQWH VHXV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHUmR VHU
DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV $OpP GLVVR D UHGH GH ORFDLV GH H[LELomR GD &RPSDQKLD GHYHUi HVWDU
JHRJUDILFDPHQWHEHPGLVWULEXtGDGHWDOIRUPDTXHJDUDQWDDGLYHUVLGDGHGRSRUWIyOLRGHSHUILVGH
FRQVXPRTXHDWHQGDPDHVWUDWpJLDSXEOLFLWiULDGHVHXVFOLHQWHV6HD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GH
PDQWHU XPD UHGH GH ORFDLV JHRJUDILFDPHQWH EHP GLVWULEXtGD RX GH QHJRFLDU FRQWUDWRV
HFRQRPLFDPHQWH YLiYHLV FRP RV UHVSHFWLYRV SDUFHLURV FRPHUFLDLV H FHGHQWHV DV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV
I

5LVFRV5HODFLRQDGRVDVHXV&OLHQWHV

Podemos deixar de cumprir as leis de privacidade, divulgando informações sensíveis ou
confidenciais que possam prejudicar nossos negócios e reputação.
$&RQVWLWXLomR)HGHUDOD/HLQ &yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU D/HLQ
0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW R'HFUHWRQHD/HLQ /HL*HUDOGH3URWHomRGH
'DGRV3HVVRDLV VmRDVSULQFLSDLVQRUPDVTXHUHJXODPRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO
DWXDOPHQWH
&RPRD&RPSDQKLDFROHWDDUPD]HQDSURFHVVDHXVDGDGRVSHVVRDLVGHVHXVIXQFLRQiULRVHRXWURV
SDUFHLURVHPVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDGHYHFXPSULUFRPWRGDVDVOHLVGHSULYDFLGDGHHSURWHomR
GHGDGRVSHVVRDLVDFLPDPHQFLRQDGDV8PULVFRVLJQLILFDWLYRDVVRFLDGRDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
p D WUDQVPLVVmR VHJXUD GH GDGRV SHVVRDLV DWUDYpV GH UHGHV S~EOLFDV SDUD RV VHUYLGRUHV GD
&RPSDQKLDHRDUPD]HQDPHQWRVHJXURGHGDGRVSHVVRDLVHPVLVWHPDVFRQHFWDGRVDRVVHUYLGRUHV
GD&RPSDQKLD
$ SHUFHSomR GH QHJOLJrQFLD FRP R WHPD GH SURWHomR GH GDGRV YiOLGD RX QmR SRGH DIHWDU D
&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH$VLQVWDODo}HVHVLVWHPDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRGHVHXVSURYHGRUHV
GH VHUYLoRV WHUFHLUL]DGRV SRGHP HVWDU YXOQHUiYHLV D YLRODo}HV GH VHJXUDQoD IUDXGHV DWRV GH
YDQGDOLVPRYtUXVGHFRPSXWDGRUH[WUDYLRRXSHUGDGHGDGRVSURJUDPDomRRXHUURVKXPDQRVRX
RXWURVHYHQWRVVHPHOKDQWHV
4XDOTXHUYLRODomRGHVHJXUDQoDRXTXDOTXHUIDOKDSHUFHELGDHQYROYHQGRRXVRLQGHYLGRSHUGDRX
RXWUDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRTXDOTXHUIDOKDRXDSDUHQWHIDOKDHP
FXPSULU DV OHLV SROtWLFDV REULJDo}HV OHJDLV RX SDGU}HV GD LQG~VWULD HP UHODomR j SULYDFLGDGH H
SURWHomRGHGDGRVVHMDSHOD&RPSDQKLDRXSRUVHXVIRUQHFHGRUHVSRGHPSUHMXGLFDUDUHSXWDomR
GD &RPSDQKLD H[SRU D &RPSDQKLD j ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV OHJDLV DOpP GH VXMHLWDU D
&RPSDQKLD D SXEOLFLGDGH QHJDWLYD LQWHUURPSHU VXDV RSHUDo}HV H SUHMXGLFDU VHXV QHJyFLRV
3RUWDQWR D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DV PHGLGDV GH VHJXUDQoD TXH DGRWD HYLWDUmR
YD]DPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDRXTXHDIDOKDHPRVHYLWDUQmRWHUiXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHD&RPSDQKLD
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$LQGDVHD&RPSDQKLDQmRVHDGHTXDUjVGLVSRVLo}HVGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV
D&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDSDUWLUGHGHDJRVWRGHGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYDjV
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLVSHOD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV $13' TXDLV
VHMDP GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH EORTXHLR HRX HOLPLQDomR GH GDGRV
SHVVRDLVPXOWDGHDWpGRQRVVRIDWXUDPHQWR RXGRQRVVRJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLO 
DSXUDGR QR PDLV UHFHQWH H[HUFtFLR VRFLDO H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH
5SRULQIUDomRHPXOWDGLiULDREVHUYDGROLPLWHJOREDOGH5
)DOKDV QD SURWHomR GRV GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SHOD &RPSDQKLD EHP FRPR D LQDGHTXDomR j
OHJLVODomR DSOLFiYHO SRGHP DFDUUHWDU PXOWDV HOHYDGDV GLYXOJDomR GR LQFLGHQWH SDUD R PHUFDGR
EORTXHLR WHPSRUiULR HRX HOLPLQDomR GRV GDGRV SHVVRDLV GD EDVH GH GDGRV GD &RPSDQKLD VHP
SUHMXt]RGHHYHQWXDLVVDQo}HVFLYLVHFULPLQDLVSRGHQGRDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRVLWXDomR
ILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
J

5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV6HWRUHVGD(FRQRPLDQRVTXDLVD&RPSDQKLD$WXH

Condições desfavoráveis na indústria ou da economia global ou reduções em gastos com
publicidade podem limitar a capacidade de crescer e desenvolver o negócio e afetar
negativamente os resultados operacionais da Companhia.
2VUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRGHPYDULDUGHDFRUGRFRPRLPSDFWRGDVPXGDQoDVQD
LQG~VWULD RX GD HFRQRPLD JOREDO VREUH D &RPSDQKLD RX VHXV FOLHQWHV LQFOXLQGR HQWUH RXWURV R
LPSDFWRHFRQ{PLFRJHQHUDOL]DGRGDSDQGHPLDGR&29,'QRVHWRUSXEOLFLWiULRHVSHFLILFDPHQWHH
QD HFRQRPLD JOREDO HP JHUDO 2 FUHVFLPHQWR GH UHFHLWD H UHQWDELOLGDGH SRWHQFLDO GR QHJyFLR GD
&RPSDQKLDGHSHQGHGDGHPDQGDSHORVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLD
1yV REWHPRV UHFHLWDV FRP D YHQGD GH SXEOLFLGDGH 7HQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD p XPD
SUHVWDGRUDGHVHUYLoRVSDUWHGHVXDUHFHLWDGHFRUUHGRQ~PHURGHQRYRVDQXQFLDQWHVTXHSRUVXD
YH]pLQIOXHQFLDGDSHODSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHFRODERUDGRUHVGHVHXVFOLHQWHVHSRWHQFLDLVQRYRV
FOLHQWHV$VGHVSHVDVGRVDQXQFLDQWHVWHQGHPDVHUFtFOLFDVUHIOHWLQGRDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVH
RVSDGU}HVRUoDPHQWiULRVHGHFRQVXPR2VSHUtRGRVGHGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLDRXUHFHVVmR
RXSHUtRGRVGHLQFHUWH]DHFRQ{PLFDSRGHPVHUDFRPSDQKDGRVSRUXPDGLPLQXLomRGDSXEOLFLGDGH
6HDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVQmRFRQWLQXDUHPDPHOKRUDUVHDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDDXPHQWDURX
VHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVVHGHWHULRUDUHPQRYDPHQWHDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJOREDLVSRGHUmR
PDLVXPDYH]WHUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPQRVVDUHFHLWDPDUJHQVGHOXFURIOX[RGHFDL[DHOLTXLGH]
$OpPGLVVRFRPRXPDSDUFHODVLJQLILFDWLYDGHQRVVDUHFHLWDpSURYHQLHQWHGHDQXQFLDQWHVORFDLV
QRVVDFDSDFLGDGHGHJHUDUUHFHLWDVHPPHUFDGRVHVSHFtILFRVpGLUHWDPHQWHDIHWDGDSHODVFRQGLo}HV
ORFDLV H UHJLRQDLV H FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV UHJLRQDLV GHVIDYRUiYHLV WDPEpP SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV 4XDOTXHU UHGXomR QRV JDVWRV FRP SXEOLFLGDGH SRGH DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVILQDQoDVHFRQGLomRRXUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV$OpPGLVVRRV
SDGU}HV GH JDVWRV FRP SXEOLFLGDGH SRGHP VHU DIHWDGRV SRU TXDOTXHU XP GHVVHV IDWRUHV SRU
H[HPSORRVJDVWRVGRVDQXQFLDQWHVSRGHPVHUIHLWRVFRPPHQRVDQWHFHGrQFLDHSRGHPVHWRUQDU
GLItFHLVGHSUHYHUGHWHPSRVHPWHPSRV
$OpPGLVVRPHVPRQDDXVrQFLDGHXPDUHWUDomRQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLVXPVHWRURX
PHUFDGRSRGHVRIUHUXPDUHWUDomROHYDQGRRDUHGX]LUVHXVJDVWRVFRPSXEOLFLGDGHRTXHWDPEpP
SRGH WHU XP LPSDFWR DGYHUVR HP QRVVRV UHVXOWDGRV $OpP GLVVR GHVDVWUHV DWRV GH WHUURULVPR
GRHQoDVVXUWRV WDLVFRPRRQRYR&RURQDYtUXV KRVWLOLGDGHVLQFHUWH]DSROtWLFDSROtWLFDVFRPHUFLDLV
WDLV FRPR WDULIDV  PXGDQoDV QD GHPRJUDILD GRV PHUFDGRV HYHQWRV FOLPiWLFRV H[WUDRUGLQiULRV
PXGDQoDV WHFQROyJLFDV H FRUWHV GH HQHUJLD SRGHP LQWHUURPSHU QRVVD FDSDFLGDGH GH FRQVWUXLU
LPSODQWDUHRXH[LELUSXEOLFLGDGHHPHVWUXWXUDVHORFDLVSXEOLFLWiULRVHRXOHYDUDXPDUHGXomRQD
VHJXUDQoDHFRQ{PLFDHQRVJDVWRVFRPSXEOLFLGDGH
1D PHGLGD HP TXH FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GHVIDYRUiYHLV IDoDP FRP TXH RV VHXV FOLHQWHV H
SRWHQFLDLVFOLHQWHVPDQWHQKDPRXUHGX]DPDGHPDQGDSRUVHUYLoRVDUHFHLWDGD&RPSDQKLDSRGH
VHUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWH+LVWRULFDPHQWHFULVHVHFRQ{PLFDVUHVXOWDUDPHPUHGXo}HVJOREDLVQRV
JDVWRVFRPSXEOLFLGDGHEHPFRPRDSUHVVmRSRUFLFORVGHIDWXUDPHQWRPDLVSURORQJDGRVFRPR
RFRUUHXGXUDQWHDUHFHQWHUHFHVVmRGH6HDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVVHGHWHULRUDPRXQmR
PHOKRUDP VLJQLILFDWLYDPHQWH RV FOLHQWHV H SRWHQFLDLV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD SRGHP RSWDU SRU
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GLPLQXLUVXDVVROXo}HVGHSXEOLFLGDGHRTXHFRPSURPHWHULDDFDSDFLGDGHGHH[SDQGLURQHJyFLRH
SRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
K

5LVFRV5HODFLRQDGRVj5HJXODomRGRV6HWRUHVHPTXHD&RPSDQKLD$WXH

Podemos sofrer impactos relevantes devido a alterações na legislação tributária brasileira ou
a conflitos em sua interpretação.
2JRYHUQREUDVLOHLURHRVJRYHUQRVHVWDGXDLVWrPIUHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRGLYHUVDVDOWHUDo}HV
QRV UHJLPHV ILVFDLV TXH SRGHP DIHWDU DV HPSUHVDV H VHXV FOLHQWHV LQFOXVLYH FRPR UHVXOWDGR GD
H[HFXomR RX DOWHUDomR GH WUDWDGRV ILVFDLV (VVDV DOWHUDo}HV LQFOXHP PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV
YLJHQWHVHRXFULDomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVRXGHILQLWLYRV FXMRVUHFXUVRVVmRGHVWLQDGRVDILQV
HVWDEHOHFLGRVSHORJRYHUQRDVVLPFRPRRFDQFHODPHQWRGHEHQHItFLRVHPYLJRU$OJXPDVGHVVDV
PXGDQoDV SRGHP UHVXOWDU HP DXPHQWRV GD QRVVD FDUJD WULEXWiULD R TXH SRGHULD DIHWDU
DGYHUVDPHQWH QRVVD OXFUDWLYLGDGH H RV SUHoRV GH QRVVRV VHUYLoRV EHP FRPR UHVWULQJLU QRVVD
FDSDFLGDGH GH ID]HU QHJyFLRV QRV PHUFDGRV H[LVWHQWHV 'HQWUH DV PXGDQoDV TXH SRGHP DIHWDU
PDWHULDOPHQWH RV QRVVRV QHJyFLRV HVWmR D UHIRUPD WULEXWiULD D UHYRJDomR GH LVHQo}HV ILVFDLV H
DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD OHJLVODomR GR ,66 H GR 3,6&2),16 LQFOXLQGR DXPHQWR GH DOtTXRWDV
DOWHUDo}HVGHEDVHGHFiOFXORHQWUHRXWURV$GHPDLVDOJXPDVOHLVILVFDLVSRGHPVHULQWHUSUHWDGDV
FRQWURYHUVDPHQWH SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV &RQVHTXHQWHPHQWH SRGHPRV VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRVQRFDVRGHXPDLQWHUSUHWDomRGLIHUHQWHGDTXHODHPTXHQRVEDVHDPRVSDUDUHDOL]DUQRVVDV
WUDQVDo}HV 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH VHUHPRV FDSD]HV GH PDQWHU R IOX[R GH FDL[D SURMHWDGR H
UHQWDELOLGDGHDSyVTXDLVTXHUDXPHQWRVQRVWULEXWRVEUDVLOHLURVDSOLFiYHLVjVQRVVDVRSHUDo}HV
$GHPDLV GHWHUPLQDGDV OHLV ILVFDLV SRGHP VHU LQWHUSUHWDGDV FRQWURYHUVDPHQWH SHODV DXWRULGDGHV
ILVFDLV3RGHPRVVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRVQRFDVRGHXPDLQWHUSUHWDomRGLIHUHQWHGDTXHODHP
TXHQRVEDVHDPRVSDUDUHDOL]DUQRVVDVWUDQVDo}HVSUHYDOHFHUSHUDQWHDVDXWRULGDGHVILVFDLV
$GLFLRQDOPHQWH D SDQGHPLD GR QRYR &RURQDYtUXV &29,'  H D GHFUHWDomR GR HVWDGR GH
FDODPLGDGHSRGHPUHVXOWDUHPLPSDFWRVVRFLRHFRQ{PLFRVGHORQJRDOFDQFHLQFOXLQGRXPDSRVVtYHO
TXHGD GD DUUHFDGDomR QR SDtV H XPD HOHYDomR GD GHPDQGD SRU JDVWRV S~EOLFRV HP VHWRUHV
IXQGDPHQWDLV 1HVVH FHQiULR RV *RYHUQRV )HGHUDO (VWDGXDO H 0XQLFLSDO SRGHUmR SURPRYHU
DOWHUDo}HVOHJLVODWLYDVSDUDLPSRUDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHWUDWDPHQWRWULEXWiULRPDLVRQHURVR
jV QRVVDV DWLYLGDGHV 7DLV PHGLGDV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
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&´ HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ³,)56´ VmRHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ³,$6%´ 2&3&HR,$6%SRVVXHPFDOHQGiULRVSDUDDSURYDomRGH
SURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVH,)56RVTXDLVSRGHUmRVRIUHUDOWHUDo}HVDTXDOTXHUPRPHQWRHVREUH
RVTXDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLTXDOTXHULQJHUrQFLD$VVLPD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXHSUHYHU
TXDLVHTXDQGRVHUmRDSURYDGRVQRYRVSURQXQFLDPHQWRVFRQWiEHLVRXQRYDV,)56TXHSRVVDPGH
DOJXPDIRUPDLPSDFWDUDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHODERUDGDVSHOD&RPSDQKLD3RUWDQWR
H[LVWH R ULVFR GH TXH DV IXWXUDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP DOWHUDGDV HP UD]mR GH QRYRV
SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV SUHYLVWRV SHOR &3& H QRUPDWL]DGRV SHOD &90 EHP FRPR GR ,)56
HPLWLGRV SHOR ,$6% R TXH SRGHUi DIHWDU DV IXWXUDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV HODERUDGDV SHOD
&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHQV
HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
L

5LVFRV5HODFLRQDGRVDRV3DtVHV(VWUDQJHLURVRQGHD&RPSDQKLD$WXH

1mRKiULVFRVHQYROYHQGRD&RPSDQKLDFRPUHODomRDSDtVHVHVWUDQJHLURV

595

PÁGINA: 53 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

M

5LVFRV5HODFLRQDGRVD4XHVW}HV6RFLRDPELHQWDLV

O não cumprimento da legislação e regulamentação ambiental pela Companhia e pela nossa
cadeia de fornecimento pode afetar adversamente o nosso negócio.
(VWDPRVVXMHLWRVDXPDDPSODOHJLVODomRIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOUHODFLRQDGDjSUHVHUYDomRH
SURWHomR GR PHLR DPELHQWH (QWUH RXWUDV REULJDo}HV HVVD OHJLVODomR HVWDEHOHFH H[LJrQFLDV GH
OLFHQoDV DPELHQWDLV H SDGU}HV SDUD R GHVFDUWH GH HIOXHQWHV HPLVV}HV DWPRVIpULFDV JHVWmR GH
UHVtGXRV VyOLGRV SROXLomR YLVXDO SDUkPHWURV GH HPLVV}HV GH UXtGRV EHP FRPR H[LJrQFLDV
UHODFLRQDGDV D iUHDV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV 4XDLVTXHU YLRODo}HV GD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRDPELHQWDOSRGHUmRQRVH[SRUDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLQGRSHQDOLGDGHVGH
VXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVHPXOWDVGHDWp5PLOK}HVGHUHDLV HFULPLQDLVDOpPGDREULJDomRGH
UHSDUDURXLQGHQL]DURVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURVQDHVIHUDFLYLO
2GHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOSHOD&RPSDQKLDHRXSHODVXDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWR
SRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVHDVXDLPDJHP
$ UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRU GDQRV DPELHQWDLV WHP QDWXUH]D REMHWLYD H VROLGiULD 3RGHP VHU
FRQVLGHUDGRV UHVSRQViYHLV SHOD VXD UHSDUDomR WRGRV DTXHOHV TXH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
FRQWULEXtUDPSDUDDRFRUUrQFLDGRGDQRDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGDH[LVWrQFLDGHGRORHRX
FXOSD 6HQGR DVVLP D UHVSRQVDELOLGDGH FLYLO SRGH VHU DSOLFDGD D WRGDV DV SDUWHV TXH HVWLYHUHP
HQYROYLGDVPHVPRTXHLQGLUHWDPHQWHQDDWLYLGDGHTXHRFDVLRQRXRGDQRDPELHQWDOGHPRGRTXH
DSDUWHTXHWLYHUPDLVUHFXUVRVILQDQFHLURVSRGHVHUREULJDGDDUHSDUiORUHVJXDUGDGRRGLUHLWRGH
UHJUHVVRHPUHODomRDRVGHPDLVHQYROYLGRV
&DVRDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLD±FRPRRJHUHQFLDPHQWR
GH UHVtGXRV ± QmR DWHQGDP jV H[LJrQFLDV GD OHJLVODomR DPELHQWDO D &RPSDQKLD SRGHUi VHU
FRQVLGHUDGDVROLGiULDRXVXEVLGLDULDPHQWHUHVSRQViYHOSHORVHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVSRUHODV
FDXVDGRVSRGHQGRDVVLPVHULQFOXtGDQRSRORSDVVLYRGHSURFHVVRVDPELHQWDLVSRUFRQGXWDVGH
WHUFHLURVHHYHQWXDOPHQWHVHUREULJDGDDHIHWXDURSDJDPHQWRGHFRQGHQDo}HVMXGLFLDLVHGHPDLV
SHQDOLGDGHVLQFOXLQGRPHGLGDVSDUDUHFXSHUDomRGRGDQRDPELHQWDO
1DHVIHUDFULPLQDODUHVSRQVDELOLGDGHSRUGHOLWRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHWHPFRPRSUHFHLWR
IXQGDPHQWDO D /HL )HGHUDO Q  ³/HL GH &ULPHV $PELHQWDLV´  $ YLRODomR j /HL GH &ULPHV
$PELHQWDLVSRGHFDUDFWHUL]DUFULPHDPELHQWDOSRGHQGRDWLQJLUWDQWRDVSHVVRDVItVLFDVQDILJXUD
GRV DGPLQLVWUDGRUHV GLUHWRUHV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GH yUJmRV WpFQLFRV
DXGLWRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVHDSUySULD&RPSDQKLDFRPRDSHVVRDMXUtGLFD
$ /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV HOHJH FRPR UHVSRQViYHLV SHODV FRQGXWDV FDUDFWHUL]DGDV FRPR
FULPLQRVDV WRGRV DTXHOHV TXH GH TXDOTXHU IRUPD FRQFRUUHP SDUD VXD SUiWLFD VHQGR FDGD TXDO
SHQDOL]DGRQDPHGLGDGHVXDFXOSDELOLGDGH3UHYrDLQGDDUHVSRQVDELOLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDD
TXDO UHVWD FDUDFWHUL]DGD VH D LQIUDomR IRU FRPHWLGD L  SRU GHFLVmR GH VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX
FRQWUDWXDO RX GH VHX yUJmR FROHJLDGR LL  QR LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD SHVVRD MXUtGLFD TXH
UHSUHVHQWD
$UHVSRQVDELOLGDGHSHQDODPELHQWDOGDSHVVRDMXUtGLFDQmRH[FOXLHYHQWXDOUHVSRQVDELOL]DomRGDV
SHVVRDVItVLFDVDXWRUDVFRDXWRUDVRXSDUWtFLSHV'HVVDIRUPDKiDSRVVLELOLGDGHGHSHODSUiWLFD
GHXPD~QLFDFRQGXWDSUHYLVWDFRPRFULPLQRVDVHUHPUHVSRQVDELOL]DGRVPDLVGHXPLQGLYtGXRGD
&RPSDQKLD
$/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDDSOLFDomRGHSHQDVUHVWULWLYDVGHOLEHUGDGHQRTXHVHUHIHUHjV
SHVVRDVItVLFDV4XDQWRjVSHVVRDVMXUtGLFDVD/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSUHYrDSRVVLELOLGDGHGH
DSOLFDomR GDV VHJXLQWHV SHQDV GH IRUPD LVRODGD FXPXODWLYD RX DOWHUQDWLYD UHVWULWLYDV GH GLUHLWR
VXVSHQVmR SDUFLDO RX WRWDO GH DWLYLGDGHV LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR REUD RX
DWLYLGDGHRXSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFREHPFRPRGHOHREWHUVXEVtGLRVVXEYHQo}HV
RXGRDo}HV SUHVWDomRGHVHUYLoRVjFRPXQLGDGHHPXOWD
2GHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDPELHQWDOSHOD&RPSDQKLDHRXSHODVXDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWR
SRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVHDVXDLPDJHP
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$OpPGLVVRGHYLGRjSRVVLELOLGDGHGHUHJXODPHQWRVRXRXWURVHYHQWRVQmRSUHYLVWRVHVSHFLDOPHQWH
FRQVLGHUDQGR TXH DV OHLV DPELHQWDLV VH WRUQHP PDLV ULJRURVDV QR %UDVLO R PRQWDQWH H SUD]R
QHFHVViULRV SDUD IXWXURV JDVWRV D ILP GH PDQWHU D &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP RV
UHJXODPHQWRV SRGH DXPHQWDU H DIHWDU GH IRUPD DGYHUVD D GLVSRQLELOLGDGH GH UHFXUVRV SDUD
GLVSrQGLRV GH FDSLWDO H SDUD RXWURV ILQV $ FRQIRUPLGDGH FRP QRYDV OHLV RX FRP DV OHLV H
UHJXODPHQWRVDPELHQWDLVHPYLJRUSRGHFDXVDUXPDXPHQWRQRVFXVWRVHGHVSHVDVGD&RPSDQKLD
UHVXOWDQGRFRQVHTXHQWHPHQWHXPLPSDFWRDGYHUVRQRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
A não observância das leis e regulamentos ambientais pode resultar na obrigação de
reparação de danos ambientais, na imposição de sanções administrativas e penais e/ou em
danos reputacionais.
4XDOTXHUIDOKDQRFXPSULPHQWRGDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVDSOLFiYHLVSRGHVXEPHWHUD
&RPSDQKLD D VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV WDLV FRPR PXOWDV GH DWp 5  PLOK}HV H VXVSHQVmR GH
DWLYLGDGHVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHPHGLDURVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVRXLQGHQL]DU
WHUFHLURV &DVR HVVDV OHLV H UHJXODPHQWRV ILTXHP PDLV ULJRURVRV D &RPSDQKLD SRGHUi WHU TXH
DXPHQWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH RV VHXV JDVWRV SDUD FXPSULPHQWR GHVVDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV
DPELHQWDLV ,QYHVWLPHQWRV DPELHQWDLV QmR SUHYLVWRV SRGHP UHGX]LU RV UHFXUVRV GLVSRQtYHLV SDUD
RXWURVLQYHVWLPHQWRVHSRGHPDIHWDUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
2 0LQLVWpULR 3~EOLFR H yUJmRV DPELHQWDLV SRGHUmR LQVWDXUDU SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV SDUD
DSXUDomRGHHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVTXHSRVVDPVHUDWULEXtGRVjVQRVVDVDWLYLGDGHV1HVVHV
FDVRV SRGHUmR VHU FHOHEUDGRV 7HUPRV GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWDV 7$&  HRX 7HUPRV GH
&RPSURPLVVRV ³7&´  JHQpULFRV SHUDQWH UHVSHFWLYDV DXWRULGDGHV FRP DVVXQomR GH REULJDo}HV
HVSHFtILFDV SRU WHPSR GHWHUPLQDGR 3RU SRVVXLU QDWXUH]D GH WtWXOR H[HFXWLYR H[WUDMXGLFLDO VH
YHULILFDGR R GHVFXPSULPHQWR ± WRWDO RX SDUFLDO ± GRV WHUPRV FRQYHQFLRQDGRV HP 7$& HRX 7&
SRGHUHPRVILFDUVXMHLWRVDULVFRVHSHQDOLGDGHVWDLVFRPRRSDJDPHQWRGHPXOWDVH[HFXomRGR
WtWXORHDLQGDMXGLFLDOL]DomRGHGHVDFRUGRVSHUDQWHR3RGHU-XGLFLiULR
$SDQGHPLDGD&29,'WHPFDXVDGRDWUDVRVHPSURFHVVRVGHOLFHQFLDPHQWRRTXHSRGHLPSDFWDU
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHLPS}HyELFHVjREWHQomRH
UHQRYDomRGHOLFHQoDVQRVFDVRVGHyUJmRVGHFRQWUROHTXHVHPDQWLYHUDPRPLVVRVFRPUHODomRD
SURFHGLPHQWRV SURYLVyULRV GH OLFHQFLDPHQWR FRP R LQWXLWR GH DVVHJXUDU D SUHVWDomR GR VHUYLoR
S~EOLFRHSURVVHJXLPHQWRGHDWLYLGDGHV&RQWXGRRFHQiULRGHSDQGHPLDQmRH[LPHD&RPSDQKLD
GDREULJDomRGHREWHURXUHQRYDUWHPSHVWLYDPHQWHDVVXDVOLFHQoDVDPELHQWDLVGHPRGRTXHFDVR
D &RPSDQKLD QmR DWHQGD D OHJLVODomR DPELHQWDO DSOLFiYHO SRGHUi HVWDU VXMHLWD jV SHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV H FULPLQDLV DFLPD PHQFLRQDGDV EHP FRPR j UHSDUDomR GH HYHQWXDLV GDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRV
(PWRGRVRVFDVRVVHD&RPSDQKLDIRUDXWXDGDSRUTXHVW}HVDPELHQWDLVHRXGHVFXPSULUDOHLGH
UHJrQFLD D LPDJHP H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
A Companhia pode ser responsabilizada pelo gerenciamento inadequado dos resíduos
sólidos gerados em suas operações
$ /HL )HGHUDO Q  LQVWLWXLX D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV ³3156´  SDUD
YLDELOL]DUDJHVWmRLQWHJUDGDHRJHUHQFLDPHQWRDPELHQWDOPHQWHDGHTXDGRGHUHVtGXRVVyOLGRV$
FRQWUDWDomRGHWHUFHLURVSDUDUHDOL]DomRGHTXDLVTXHUGDVHWDSDVGHJHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRV
VyOLGRVJHUDGRVSHOD&RPSDQKLDQmRDH[LPHGHUHVSRQVDELOLGDGHVREUHWXGRQDHVIHUDFLYLO GHYHU
GHUHSDUDUHLQGHQL]DU FDVRHVVHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRFDXVHPGDQRVDRPHLRDPELHQWHHRXD
WHUFHLURVQRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
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$IRUDLVVRDLQREVHUYkQFLDGDVUHJUDVGHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVSHODSUySULD&RPSDQKLDGH
TXDOTXHUQDWXUH]DLQFOXVLYHDHYHQWXDODXVrQFLDGHHODERUDomRHGHLPSOHPHQWDomRGH3ODQRGH
*HUHQFLDPHQWRGH5HVtGXRV6yOLGRV ³3*56´ SDUDDVXQLGDGHVHPTXHHVVHVWLSRVGHUHVtGXRV
QmRVHMDPHTXLSDUDGRVDRVUHVtGXRVVyOLGRVGRPLFLOLDUHVFROHWDGRVSHOR3RGHU3~EOLFRSRGHFDXVDU
SROXLomRDPELHQWDOH[SRQGRDDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV LQFOXLQGRPXOWDGHDWp5PLOK}HVH
VXVSHQVmRGHDWLYLGDGHV FLYLVHFULPLQDLV'HWHUPLQDGRVHVWDEHOHFLPHQWRVGD&RPSDQKLDDLQGD
QmR SRVVXHP XP 3*56 GHYLGDPHQWH LPSOHPHQWDGR &DVR D &RPSDQKLD VHMD SHQDOL]DGD RX
UHVSRQVDELOL]DGDSRULUUHJXODULGDGHVQRJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVDOpPGHVXDVRSHUDo}HV
DVXDLPDJHPWDPEpPSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGD
$ 3156 SUHYLX DGHPDLV D REULJDWRULHGDGH GH IDEULFDQWHV LPSRUWDGRUHV GLVWULEXLGRUHV H
FRPHUFLDQWHV GH FHUWRV SURGXWRV HVWUXWXUDUHP H LPSOHPHQWDUHP VLVWHPDV GH ORJtVWLFD UHYHUVD
PHGLDQWH UHWRUQR GRV SURGXWRV DSyV R XVR SHOR FRQVXPLGRU GH IRUPD LQGHSHQGHQWH GR VHUYLoR
S~EOLFRGHOLPSH]DXUEDQD
([LVWHPWUrVLQVWUXPHQWRVDVHUHPSRVVLYHOPHQWHXVDGRVSDUDWRUQDUREULJDWyULDDLPSODQWDomRGR
VLVWHPDGHORJtVWLFDUHYHUVDUHJXODPHQWRDFRUGRVHWRULDORXWHUPRGHFRPSURPLVVR$WXDOPHQWHD
LPSOHPHQWDomRGHVLVWHPDVGHORJtVWLFDUHYHUVDpRXVHWRUQDUiREULJDWyULDQRVSUy[LPRVPHVHV
HPQtYHOIHGHUDODRVHQYROYLGRVQDFDGHLDGHyOHRVOXEULILFDQWHVHHPEDODJHQVSOiVWLFDVGHyOHRV
OXEULILFDQWHV OkPSDGDV IOXRUHVFHQWHV GH YDSRU GH VyGLR H PHUF~ULR HPEDODJHQV HP JHUDO
HPEDODJHQV GH DoR SURGXWRV HOHWURHOHWU{QLFRV H VHXV FRPSRQHQWHV PHGLFDPHQWRV SQHXV
LQVHUYtYHLVHPEDODJHQVGHDJURWy[LFRVSLOKDVHEDWHULDV
Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de medidas
regulatórias adicionais, que podem resultar em aumento de custos para cumprimento destas
regulações.
5HJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLVPDLVUHVWULWLYDVSRGHPUHVXOWDUQDLPSRVLomRGHFXVWRVDVVRFLDGRVjV
HPLVV}HV GH *DVHV GH (IHLWR (VWXID ³*((´  VHMD DWUDYpV GH H[LJrQFLDV SRU SDUWH GRV yUJmRV
DPELHQWDLV VHMD SRU PHLR GH RXWUDV PHGLGDV GH QDWXUH]D UHJXODWyULD H DPELHQWDO 'HYLGR j
SUHRFXSDomR TXDQWR DR ULVFR GDV DOWHUDo}HV FOLPiWLFDV XPD VpULH GH SDtVHV LQFOXLQGR R %UDVLO
DGRWRXRXHVWiFRQVLGHUDQGRDGRWDUPDUFRVUHJXODWyULRVTXHHQWUHRXWUDVUHJUDVYLVDPDUHGX]LUD
HPLVVmR GH *(( $ DWXDO UHJXODPHQWDomR VREUH *(( RX DLQGD D UHJXODPHQWDomR TXH
HYHQWXDOPHQWH YHQKD D VHU DSURYDGD SRGHUi DXPHQWDU RV FXVWRV GD &RPSDQKLD SDUD HVWDU HP
FRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDPELHQWDO7DLVHIHLWRVSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
N

5LVFRVPDFURHFRQ{PLFRV

Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos Estados Unidos, determinados países europeus, países
emergentes, China, Reino Unido e eventuais conflitos com Irã e Iraque, o que poderá afetar
adversamente a economia brasileira, inclusive por meio de oscilações nos mercados de
valores mobiliários, o que pode impactar no preço de negociação de nossas ações.
2 FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGR DR GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR LQWHUQR
EUDVLOHLUR H RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HVWmR GLUHWDPHQWH OLJDGRV DRV VHXV FOLHQWHV TXH HVWmR
GLVWULEXtGRVHPGLYHUVRVVHWRUHVHFRQ{PLFRV$UHGXomRGRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRQR%UDVLOFRP
D UHWHQomR GD GHPDQGD QR YDUHMR D UHGXomR GR FRQVXPR H R GHFOtQLR QD GHPDQGD GRV
FRQVXPLGRUHVSRGHDIHWDUGLUHWDPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
$ JOREDOL]DomR GRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV DXPHQWRX DV YXOQHUDELOLGDGHV GRV SDtVHV D HYHQWRV
DGYHUVRV$VUHFHQWHVHFRQWtQXDVUHFHVV}HVHPGHWHUPLQDGRVSDtVHVGHVHQYROYLGRVFRPR(VWDGRV
8QLGRVGHWHUPLQDGRVSDtVHVHXURSHXVHSDtVHVHPHUJHQWHVDVVLPFRPRDVUHFHVV}HVQD&KLQD
5HLQR8QLGRHHYHQWXDLVFRQIOLWRVQR,UmH,UDTXHDIHWDPDHFRQRPLDEUDVLOHLUDGHPXLWDVPDQHLUDV
JHUDQGR LQFOXVLYH XPD UHWUDomR QRV IOX[RV FRPHUFLDLV DFDUUHWDQGR LQFHUWH]DV SDUD R LQYHVWLGRU H
GHVFRQILDQoDVSDUDRFRQVXPLGRU
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2 YDORU GH PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GH FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV p LQIOXHQFLDGR
SRUWDQWRSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVSULQFLSDOPHQWHGHHFRQRPLDV
GHVHQYROYLGDV 2V DFRQWHFLPHQWRV HFRQ{PLFRV GHVWHV SDtVHV SRGHP FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR
VREUHRYDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVHPHVSHFLDODTXHOHV
QHJRFLDGRV HP EROVDV GH YDORUHV 2 DXPHQWR QD WD[D GH MXURV GH RXWURV SDtVHV SRGH UHGX]LU D
OLTXLGH] JOREDO H R LQWHUHVVH GRV LQYHVWLGRUHV QRV PHUFDGRV GH FDSLWDLV EUDVLOHLURV DIHWDQGR
QHJDWLYDPHQWHQRVVDVDo}HVDVVLPFRPRRSUHoRGDVDo}HVQHJRFLDGDVQD%VmRDIHWDGRVSRU
IOXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURVYLJHQWHVGRV(VWDGRV8QLGRVFRPRSRUH[HPSORSHODVYDULDo}HVGRV
SULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWHDPHULFDQRV
&ULVHV RX DFRQWHFLPHQWRV UHOHYDQWHV GH GLYHUVDV QDWXUH]DV TXH DFRQWHoDP HP RXWURV SDtVHV RX
RXWURV PHUFDGRV GH FDSLWDLV WDPEpP SRGHP GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV QRV YDORUHV
PRELOLiULRVGDVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
HRVHXUHVSHFWLYRSUHoRGHQHJRFLDomR'HQWUHHVWHVSRGHPRVFLWDUDUHFHQWHFULVHJOREDODGYLQGD
GR&RURQDYtUXV &29,' HPUD]mRGDDGRomRGHPHGLGDVGHUHVWULo}HVjFLUFXODomRGHEHQVH
SHVVRDV TXDUHQWHQD GH SHVVRDV RX DWp PHVPR GH XP GHWHUPLQDGR (VWDGR RX GR SDtV
FDQFHODPHQWRRXDGLDPHQWRGHHYHQWRVS~EOLFRVVXVSHQVmRGHRSHUDo}HVFRPHUFLDLVIHFKDPHQWR
GHHVWDEHOHFLPHQWRVDEHUWRVDRS~EOLFRHQWUHRXWUDVPHGLGDVPDLVRXPHQRVVHYHUDV(VWHVIDWRUHV
SRGHPDIHWDUDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHSRXSDQoDDGHPDLVGLILFXOWDURXLPSHGLUWRWDOPHQWHR
DFHVVRGD&RPSDQKLDDRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXUR
HPWHUPRVDFHLWiYHLV
A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente nossos negócios,
resultados de suas operações e o preço de negociação de nossas ações.
2DPELHQWHSROtWLFREUDVLOHLURLQIOXHQFLRXKLVWRULFDPHQWHHFRQWLQXDLQIOXHQFLDQGRRGHVHPSHQKRGD
HFRQRPLDGRSDtV$VFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPHFRQWLQXDPDIHWDQGRDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVH
GRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGRHPGHVDFHOHUDomRHFRQ{PLFDHDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRVWtWXORV
HPLWLGRVSRUHPSUHVDVEUDVLOHLUDV
$UHFHQWHLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDQR%UDVLOFRQWULEXLXSDUDDUHGXomRGDFRQILDQoDGRPHUFDGRQD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDHSDUDRDJUDYDPHQWRGDVLWXDomRGRDPELHQWHSROtWLFRLQWHUQR$OpPGLVVRRV
PHUFDGRVEUDVLOHLURVWLYHUDPXPDXPHQWRQDYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHVGHYiULDV
LQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRVREUHDFXVDo}HVGHODYDJHPGHGLQKHLURHFRUUXSomRFRQGX]LGDVSHOD
3ROtFLD)HGHUDOEUDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOLQFOXLQGRDPDLRULQYHVWLJDomRFRQKHFLGD
FRPR ³/DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WLYHUDP XP LPSDFWR QHJDWLYR QD HFRQRPLD H QR DPELHQWH
SROtWLFR GR SDtV 'LYHUVRV SROtWLFRV LPSRUWDQWHV LQFOXLQGR PHPEURV DWXDLV H DQWLJRV GR JRYHUQR
IHGHUDO EUDVLOHLUR H GR SRGHU OHJLVODWLYR EHP FRPR H[HFXWLYRV GH DOWR HVFDOmR GH JUDQGHV
FRUSRUDo}HV H HPSUHVDV HVWDWDLV QR %UDVLO IRUDP SUHVRV FRQGHQDGRV SRU YiULDV DFXVDo}HV
UHODFLRQDGDVjFRUUXSomRFHOHEUDUDPDFRUGRVGHGHODomRSUHPLDGDFRPSURPRWRUHVIHGHUDLVHRX
UHQXQFLDUDP RX IRUDP GHVWLWXtGRV GH VHXV FDUJRV FRPR UHVXOWDGR GHVVDV LQYHVWLJDo}HV GD /DYD
-DWR (VVHV LQGLYtGXRV VXSRVWDPHQWH DFHLWDUDP VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP FRQWUDWRV
FRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDGLYHUVDVHPSUHVDVGHLQIUDHVWUXWXUDSHWUyOHRHJiVHFRQVWUXomRHQWUH
RXWUDV2VPRQWDQWHVGHVVDVSURSLQDVVXSRVWDPHQWHILQDQFLDYDPFDPSDQKDVSROtWLFDVGHSDUWLGRV
TXHIRUPDYDPDFRDOL]mRGRJRYHUQRDQWHULRUOLGHUDGDSHODH[SUHVLGHQWH'LOPD5RXVVHIITXHQmR
IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH (VVHV UHFXUVRV WDPEpP IRUDP VXSRVWDPHQWH
GHVWLQDGRVDRHQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGHFHUWRVLQGLYtGXRV2VHIHLWRVGD/DYD-DWRDVVLPFRPR
RXWUDVLQYHVWLJDo}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomRUHVXOWDUDPHPXPLPSDFWRDGYHUVRQDLPDJHPHQD
UHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRQDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDRDPELHQWHSROtWLFRHGRVPHUFDGRVFDSLWDLV1mRWHPRVFRQWUROHHQmRSRGHPRVSUHYHU
VH WDLV LQYHVWLJDo}HV RX GHQ~QFLDV HP DQGDPHQWR OHYDUmR D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H
HFRQ{PLFDRXVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVGRJRYHUQRHRXHPSUHVDVVXUJLUmRQRIXWXUR
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$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWDYDVHQGRLQYHVWLJDGR
SHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHODVXSRVWDSUiWLFDGHDWRVLPSUySULRVDOHJDGRVSHORH[PLQLVWURGD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRV GD SROtFLD IHGHUDO EUDVLOHLUD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV TXDLVTXHU
FRQVHTXrQFLDV UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XP SRWHQFLDO LPSHDFKPHQW SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLO
LQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV
$GLFLRQDOPHQWH D UHVSRVWD GR SUHVLGHQWH -DLU %ROVRQDUR j SDQGHPLD GD &29,' WHP VLGR
IRUWHPHQWHFULWLFDGDWDQWRQR%UDVLOTXDQWRLQWHUQDFLRQDOPHQWHFRPRVHIHLWRVGHVHVWDELOL]DGRUHVGR
&29,'DXPHQWDQGRDLQFHUWH]DSROtWLFDHDHVWDELOLGDGHQR%UDVLOSULQFLSDOPHQWHDSyVDVDtGD
GHPLQLVWURVIHGHUDLVHGHQ~QFLDVGHFRUUXSomRFRQWUDR3UHVLGHQWH%ROVRQDURDFLPDPHQFLRQDGR
2 SRWHQFLDO UHVXOWDGR GHVWDV H RXWUDV LQYHVWLJDo}HV p LQFHUWR PDV HODV Mi WLYHUDP XP LPSDFWR
QHJDWLYRVREUHDLPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDO
GRPHUFDGRVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD2GHVHQYROYLPHQWRGHVVHVFDVRVGHFRQGXWDVDQWLpWLFDV
WHPDIHWDGRHSRGHFRQWLQXDUDDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVQRVVDFRQGLomRILQDQFHLUDH
QRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HV1mRSRGHPRV
SUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFDHHFRQ{PLFD
QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H H[HFXWLYRV GR JRYHUQR HRX FRPSDQKLDV SULYDGDV
VXUJLUmRQRIXWXUR
7DPEpP QmR SRGHPRV SRGH SUHYHU RV UHVXOWDGRV GHVVDV LQYHVWLJDo}HV QHP R LPSDFWR VREUH D
HFRQRPLDEUDVLOHLUDRXRPHUFDGRDFLRQiULREUDVLOHLUR
$OpPGLVVRTXDOTXHUGLILFXOGDGHGRJRYHUQRIHGHUDOHPFRQVHJXLUPDLRULDQRFRQJUHVVRQDFLRQDO
SRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFDHPDQLIHVWDo}HVPDVVLYDVHRXJUHYHV
TXHSRGHULDPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HV,QFHUWH]DVHPUHODomRjLPSOHPHQWDomR
SHORQRYRJRYHUQRGHPXGDQoDVUHODWLYDVjVSROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHSUHYLGHQFLiULDEHPFRPR
jOHJLVODomRSHUWLQHQWHSRGHPFRQWULEXLUSDUDDLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD(VVDVLQFHUWH]DVHQRYDV
PHGLGDVSRGHPDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV
23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVQRVVRV1mRSRGHPRVSUHYHUTXDLVSROtWLFDVR3UHVLGHQWHLUi
DGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHUmRWHUXPHIHLWRDGYHUVR
VREUHQyVRXVREUHDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
1mRSRGHPRVSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUDXPDPDLRULQVWDELOLGDGHSROtWLFD
HHFRQ{PLFDQHPVHQRYDVDOHJDo}HVFRQWUDIXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDV
SULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
$LQFHUWH]DSROtWLFDHHFRQ{PLFDHTXDLVTXHUQRYDVSROtWLFDVRXPXGDQoDVQDVSROtWLFDVDWXDLVSRGHP
WHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUD
H SHUVSHFWLYDV $ LQFHUWH]D VREUH VH R JRYHUQR EUDVLOHLUR LPSOHPHQWDUi PXGDQoDV QD SROtWLFD RX
UHJXODPHQWDomR TXH DIHWHP HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGHGRVWtWXORV HPLWLGRVQRH[WHULRUSRUHPSUHVDV
EUDVLOHLUDV +LVWRULFDPHQWH R FHQiULR SROtWLFR QR %UDVLO LQIOXHQFLRX R GHVHPSHQKR GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDHPSDUWLFXODUFULVHVSROtWLFDVDIHWDUDPDFRQILDQoDGRVLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDO
RTXHDIHWRXDGYHUVDPHQWHRGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFRQR%UDVLO
Limitação substancial na capacidade de os acionistas venderem as ações da Companhia pelo
preço e na ocasião que desejarem, devido à volatilidade e à falta de liquidez do mercado
brasileiro de valores mobiliários.
2LQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVHPHUJHQWHVHQYROYHPDLVULVFRHP
FRPSDUDomRDRXWURVPHUFDGRVPXQGLDLVVHQGRFRQVLGHUDGRVFRPRLQYHVWLPHQWRVGHQDWXUH]DPDLV
HVSHFXODWLYD
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2XWURSRQWRpTXHRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVpPHQRVOtTXLGRHPDLVFRQFHQWUDGR
FRPSDUDGRDRXWURVPHUFDGRVPXQGLDLVVHQGRLQIOXHQFLDGRHPGLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXVLYH(VWDGRV8QLGRVDOJXQVSDtVHVGD(XURSDH
SDtVHVHPHUJHQWHV$OJXQVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVSDtVHVSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVHPHVSHFLDODTXHOHV
QHJRFLDGRV HP EROVDV GH YDORUHV &ULVHV QHVVHV RXWURV SDtVHV SRGHP UHGX]LU R LQWHUHVVH GH
LQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
QRVVDHPLVVmR
+LVWRULFDPHQWHSRUH[HPSORRVSUHoRVGDVDo}HVQD%VmRDIHWDGRVSRUIOXWXDo}HVQDVWD[DVGH
MXURVYLJHQWHVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRSHODVYDULDo}HVGRVSULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWH
DPHULFDQRV$FRQWHFLPHQWRVHPRXWURVSDtVHVHPHUFDGRVGHFDSLWDLVSRGHUmRSUHMXGLFDURYDORUGH
PHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVSRGHQGRDGHPDLVGLILFXOWDURXLPSHGLUWRWDOPHQWHRQRVVRDFHVVRDRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV1mRKi
JDUDQWLDGHTXHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSHUPDQHoDDEHUWRjVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVRXGHTXHRV
FXVWRV GH ILQDQFLDPHQWR QHVVH PHUFDGR VHMDP YDQWDMRVRV SDUD D &RPSDQKLD &ULVHV HP RXWURV
SDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPUHVWULQJLURLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHVHPUHODomRDRVWtWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV LQFOXVLYH RV GH QRVVD HPLVVmR R TXH SRGH
SUHMXGLFDUVXDOLTXLGH]HVHXYDORUGHPHUFDGRDOpPGHGLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGH
FDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDVVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV
3RUFRQVHJXLQWHDFDSDFLGDGHGRVQRVVRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUHPQRVVDVDo}HVSHORSUHoRHQR
PRPHQWR GHVHMDGR SRGHUi ILFDU VXEVWDQFLDOPHQWH DIHWDGD R TXH SRGHUi DLQGD DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHQRVVDVDo}HVRXGHYHQGDVHDSHUFHSomRGHXPDSRVVtYHO
YHQGDGHXPYROXPHVXEVWDQFLDOGHQRVVDVDo}HVSRGHUmRSUHMXGLFDURYDORUGDVXDQHJRFLDomR
Flutuações da taxa de câmbio podem afetar de forma negativa nossos resultados
operacionais
$ PRHGD EUDVLOHLUD WHP VRIULGR GHVYDORUL]Do}HV HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR H D RXWUDV
PRHGDVIRUWHVDRORQJRGDV~OWLPDVGpFDGDVHPGHFRUUrQFLDGHGLYHUVDVSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVH
LQVWDELOLGDGHPDFURHFRQ{PLFD'XUDQWHWRGRHVVHSHUtRGRIRUDPLPSOHPHQWDGDVGLYHUVDVPHGLGDV
JRYHUQDPHQWDLV DWUDYpV GH SODQRV HFRQ{PLFRV H GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR
GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV PLQLGHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV GXUDQWH DV TXDLV D IUHTXrQFLD GRV
DMXVWHVYDULRXGHGLiULDHPHQVDO VLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELRIOXWXDQWHFRQWUROHVFDPELDLVH
PHUFDGRGHFkPELRGXSOR+RXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOR'yODUH
RXWUDVPRHGDV
1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHR5HDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRHPUHODomRDR'yODU$V
GHSUHFLDo}HVGR5HDOHPUHODomRDR'yODUSRGHPFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVDR%UDVLO
HDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
FRPRXPWRGRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRHDXPHQWR
GHQRVVRVFXVWRV$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDSULQFLSDOPHQWHDYDULDo}HVQDWD[DGHFkPELRGRHXUR
H GR GyODU QRUWHDPHULFDQR QD DTXLVLomR FDSH[LQYHVWLPHQWR  GH GLVSOD\V GH PRGR TXH WDLV
RVFLODo}HVSRGHPID]HUFRPTXHD&RPSDQKLDLQFRUUDHPSHUGDVQmRHVSHUDGDVOHYDQGRDXPD
UHGXomRGRVYDORUHVGRVDWLYRVRXDXPHQWRGRVSDVVLYRVGHHPSUpVWLPRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
1mRH[HUFHPRVTXDLVTXHULQIOXrQFLDVVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLOQHPGLVSRPRVGH
FDSDFLGDGH SDUD SUHYrOD 1RVVR QHJyFLR VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H
SHUVSHFWLYDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação podem afetar
adversamente nossos negócios, operações e condição financeira
2 %UDVLO Mi H[SHULPHQWRX QR SDVVDGR tQGLFHV GH LQIODomR H[WUHPDPHQWH HOHYDGRV 'XUDQWH HVVH
SHUtRGR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD IRL QHJDWLYDPHQWH LPSDFWDGD SRU PHGLGDV DGRWDGDV SHOR *RYHUQR
)HGHUDOFRPRLQWXLWRGHFRQWURODUDLQIODomRRXDWpPHVPRSRUUHFHLRHHVSHFXODomRVREUHHYHQWXDLV
PHGLGDVJRYHUQDPHQWDLVDVHUHPDGRWDGDV(VVHFHQiULRFRQWULEXLXGLUHWDPHQWHSDUDDLQFHUWH]D
HFRQ{PLFDH[LVWHQWHQR%UDVLOHSDUDRDXPHQWRGDYRODWLOLGDGHGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRV
EUDVLOHLUR
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2*RYHUQR)HGHUDOWHPDGRWDGRPHGLGDVGHFRQWUROHGDLQIODomRTXHIUHTXHQWHPHQWHWrPLQFOXtGR
D PDQXWHQomR GH SROtWLFD PRQHWiULD UHVWULWLYD FRP DOWDV WD[DV GH MXURV UHVWULQJLQGR DVVLP D
GLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHUHGX]LQGRRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR
1HVVH VHQWLGR R %UDVLO FRQWLQXD VXMHLWR D XP DXPHQWR GH LQIODomR FRPR FRQVHTXrQFLD GD
LQWHUYHQomRGR*RYHUQR)HGHUDOLQFOXVLYHPHGLDQWHDUHGXomRRXDXPHQWRGDVWD[DVGHMXURVHD
LQWHUYHQomRQRPHUFDGRGHFkPELRHDo}HVSDUDDMXVWDURXIL[DURYDORUGR5HDO
A intervenção do governo brasileiro na economia nacional por meio de modificações
significativas em suas políticas e normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias podem
afetar os negócios da Companhia.
2SDVVDGRUHFHQWHGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDSHUPLWHYHULILFDULQ~PHURVH[HPSORVGHPHGLGDVDGRWDGDV
SHOR*RYHUQR)HGHUDOTXHDOWHUDUDPVLJQLILFDWLYDPHQWHDFRQGXomRGHVXDVSROtWLFDVFRPLQWXLWRGH
ID]HUIUHQWHjVVLWXDo}HVHFRQ{PLFDVHSROtWLFDVGDpSRFD&LWDPVHFRPRH[HPSORVRVDXPHQWRV
RXUHGXo}HVGDVWD[DVGHMXURVPXGDQoDGDVSROtWLFDVILVFDLVFRQWUROHGHVDOiULRVHSUHoRVEORTXHLR
DRDFHVVRDFRQWDVEDQFiULDVGHVYDORUL]DomRFDPELDOFRQWUROHGHFDSLWDOOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HV
LQWHUYHQo}HVjVFRQFHVV}HVQRVHWRUHOpWULFRGHQWUHRXWUDVPHGLGDV
1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHVREUHTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVRJRYHUQREUDVLOHLUR
SRGHUi DGRWDU QR IXWXUR 2V QHJyFLRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD R UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDEHPFRPRVXDVSHUVSHFWLYDVIXWXUDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDSRU
PRGLILFDo}HVUHOHYDQWHVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXLQIOXHQFLDPHPIDWRUHVWDLVFRPR
Ɣ

SROtWLFDPRQHWiULD

Ɣ

SROtWLFDILVFDO

Ɣ

SROtWLFDFDPELDO

Ɣ

HVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD

Ɣ

DXPHQWRQDWD[DGHGHVHPSUHJR

Ɣ

H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

Ɣ

FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU

Ɣ

IOXWXDo}HVFDPELDLVUHOHYDQWHV

Ɣ

DOWHUDo}HVQRUHJLPHILVFDOHWULEXWiULR

Ɣ

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

Ɣ

WD[DVGHMXURV

Ɣ

LQIODomR

Ɣ

PRGLILFDomRQRVFULWpULRVGHGHILQLomRGHSUHoRVHWDULIDVSUDWLFDGRV

Ɣ

UDFLRQDPHQWRGHHQHUJLDH

Ɣ

RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR
%UDVLORXTXHRDIHWHP

$DGRomRSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURGHSROtWLFDVRXQRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURV
IDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGH
GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVHVHYHQWRVSRGHWHUXP
HIHLWRDGYHUVRSDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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Qualquer diminuição da classificação de crédito do Brasil (rating) pode afetar negativamente
o preço das ações ordinárias da Companhia.
$&RPSDQKLDSRGHVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDSHODSHUFHSomRGRVLQYHVWLGRUHVTXDQWRDRVULVFRV
UHODFLRQDGRVjFODVVLILFDomRGHFUpGLWRGDGtYLGDVREHUDQDGR%UDVLO$VDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
DYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVXDVFODVVLILFDo}HVVREHUDQDVTXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGH
IDWRUHV LQFOXLQGR WHQGrQFLDV PDFURHFRQ{PLFDV FRQGLo}HV ILVFDLV H RUoDPHQWiULDV PpWULFDV GH
FiOFXORVGHGtYLGDHDSHUVSHFWLYDGHPXGDQoDVHPTXDOTXHUGHVVHVIDWRUHV
(PVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VLQLFLRXDUHYLVmRGDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLOUHEDL[DQGRDSDUDXPJUDXDEDL[RGRGHQRPLQDGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRHGHVGHHQWmRR
%UDVLOYHPVRIUHQGRVXFHVVLYRVFRUWHVHPVXDQRWDSHODVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDVGHFODVVLILFDomR
GHULVFRQRPXQGR$SyVRUHEDL[DPHQWRIHLWRHPGHVHWHPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶V
UHGX]LXQRYDPHQWHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOGH%%SDUD%%HPDLVUHFHQWHPHQWHHP
GHMDQHLURGHUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOGH%%SDUD%%FRP
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRRDWUDVRQDDSURYDomRGHPHGLGDVILVFDLVTXHUHHTXLOLEUHPDVFRQWDV
S~EOLFDV(PIHYHUHLURGHD0RRG\¶VUHEDL[RXDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRGR%UDVLOSDUDXPJUDX
DEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWRSDUD%DFRPXPDSHUVSHFWLYDQHJDWLYDDOWHUDGDHPDEULOGH
SDUD XPD SHUVSHFWLYD HVWiYHO (P IHYHUHLUR GH  D )LWFK UHEDL[RX D QRWD GH ULVFR GH FUpGLWR
VREHUDQRGR%UDVLOSDUD%%QHJDWLYRQRWDHVVDTXHIRLUHDILUPDGDHPDJRVWRGHFRPXPD
SHUVSHFWLYDHVWiYHOFLWDQGRDVIUDTXH]DVHVWUXWXUDLVQDVILQDQoDVS~EOLFDVDOWRHQGLYLGDPHQWRGR
JRYHUQRIUDFDVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRDPELHQWHSROtWLFRHTXHVW}HVUHODFLRQDGDVjFRUUXSomR
(PGHPDLRGHD)LWFKPDQWHYHDQRWDGHULVFRGHFUpGLWRVREHUDQRGR%UDVLOHP%%QHJDWLYR
PDV UHYLVRX D SHUVSHFWLYD SDUD QHJDWLYD H DSRQWRX TXH D UHYLVmR UHIOHWH D GHWHULRUDomR GDV
SHUVSHFWLYDVHFRQ{PLFDVHILVFDLVGRSDtVHRVULVFRVQHJDWLYRVWDQWRSRUFRQWDGDLQFHUWH]DSROtWLFD
TXDQWRVREUHDGXUDomRHLQWHQVLGDGHGDSDQGHPLDGD&29,'
$FODVVLILFDomRGHFUpGLWRVREHUDQDGR%UDVLODWXDOPHQWHpDYDOLDGDDEDL[RGRJUDXGHLQYHVWLPHQWR
SHODV WUrV SULQFLSDLV DJrQFLDV GH UDWLQJ DFLPD PHQFLRQDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV GRV
WtWXORV HPLWLGRV SRU HPSUHVDV EUDVLOHLUDV IRUDP DIHWDGRV QHJDWLYDPHQWH $ FRQWLQXDomR RX R
DJUDYDPHQWRGDDWXDOUHFHVVmREUDVLOHLUDHDFRQWtQXDLQFHUWH]DSROtWLFDHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHP
OHYDUDQRYRVUHEDL[DPHQWRV4XDOTXHUQRYDGHJUDGDomRGDVFODVVLILFDo}HVGHFUpGLWRVREHUDQRGR
%UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D SHUFHSomR GH ULVFR GRV LQYHVWLGRUHV H FRPR UHVXOWDGR DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRSUHoRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual Coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de nossa emissão.
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRRDWXDO&RURQDYtUXV &29,'
 R=LNDR(ERODDJULSHDYLiULDDIHEUHDIWRVDDJULSHVXtQDD6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH
0pGLRRX0(56HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVR
UHOHYDQWHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOQDVLQG~VWULDVPXQGLDLVQDHFRQRPLDPXQGLDOHEUDVLOHLUD
QRVQRVVRVUHVXOWDGRVHQDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmR
(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRXDSDQGHPLDGHFRUUHQWHGD
&29,'FDEHQGRDRVVHXVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HV
SUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHP
PHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLPSRVWDVSHORVJRYHUQRVGHGLYHUVRVSDtVHV
HPIDFHGDDPSODHFRUUHQWHGLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdown DRUHGRUGR
PXQGR &RPR FRQVHTXrQFLD GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV jV YLDJHQV H
WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR
R TXH SRGH UHVXOWDU QD YRODWLOLGDGH QR SUHoR GH PDWpULDVSULPDV H RXWURV LQVXPRV IDWRUHV TXH
FRQMXQWDPHQWHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDHFRQRPLDJOREDOHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUD

603

PÁGINA: 61 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

$LQGDFDEHGHVWDFDUTXHTXDOTXHUVXUWRGHGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPR
D &29,' SRGH WHU LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV PHUFDGRV SULQFLSDOPHQWH QR PHUFDGR
DFLRQiULR3RUFRQVHJXLQWHDDGRomRGDVPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDV
SHORVXUWRGD&29,'SURYRFDUDPXPLPSDFWRDGYHUVRQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV
JOREDOLQFOXLQGRQR%UDVLOLQFOXVLYHFDXVDQGRRLWRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HV
QD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH$VDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHPDSUHVHQWDU
XPDPDLRUYRODWLOLGDGHLPSDFWDQGRRVVHXVLQYHVWLGRUHVGHPDQHLUDQHJDWLYD
4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV RX QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR UHVXOWDGR
GHVVHV HYHQWRV PXQGLDLV SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV HP
YDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRR
TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R SUHoR GH PHUFDGR GH WDLV YDORUHV PRELOLiULRV H WDPEpP SRGH
GLILFXOWDU R DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H ILQDQFLDPHQWR GDV QRVVDV RSHUDo}HV QR IXWXUR HP
WHUPRVDFHLWiYHLV
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR
2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR
ILQDQFHLURIOXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRVSUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRHQJOREDPWUrV
WLSRV GH ULVFR ULVFR GH WD[D GH MXURV ULVFR FDPELDO H ULVFR GH SUHoR GH Do}HV HQWUH RXWURV $
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRVVHJXLQWHVULVFRVGHPHUFDGR
5LVFRGH7D[DGH-XURV
(VWHULVFRpRULXQGRGDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDLQFRUUHUHPSHUGDVSRUFRQWDGHIOXWXDo}HV
QDVWD[DVGHMXURVTXHDXPHQWHPDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRV
H GHErQWXUHV EHP FRPR LPSDFWHP D GHPDQGD SRU QRVVRV VHUYLoRV $ &RPSDQKLD FRQWUDWD
HPSUpVWLPRHILQDQFLDPHQWRVMXQWRjVSULQFLSDLVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQR%UDVLOID]HQGRIUHQWHjV
VXDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DSDUDLQYHVWLPHQWRVHVHXFUHVFLPHQWR$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDR
ULVFR GH WD[D GH MXURV UHIHUHQFLDGDV HP &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR ,QWHUEDQFiULR ³&',´  (P  GH
VHWHPEURGHQRVVDGtYLGDWRWDOUHSUHVHQWDGDSHORWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVH
GHErQWXUHVHUDGH5PLOK}HVDWUHODGDD&',FRQIRUPHGHWDOKDGRDEDL[R
YDORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGH5 
(PSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH

,QGH[DGRU









&',









4XDOTXHU DXPHQWR QHVWHV LQGLFDGRUHV SRGHUi JHUDU LPSDFWR QHJDWLYR VREUH QRVVDV GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHRYDORUGHQRVVDVDo}HV
$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDjYDULDomRQR&',LQGH[DGRUGHHPSUpVWLPRHPPRHGDQDFLRQDOHGRV
UHQGLPHQWRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV ³&'%´ &RPDILQDOLGDGHGHYHULILFDUDVHQVLELOLGDGHGHVVHV
LQGH[DGRUHVIRUDPGHILQLGRVWUrVFHQiULRVGLIHUHQWHV
3DUDRFHQiULRSURYiYHOVHJXQGRDYDOLDomRSUHSDUDGDSHOD$GPLQLVWUDomRIRLFRQVLGHUDGRD&',
EDVH GH  $GLFLRQDOPHQWH VmR GHPRQVWUDGRV RXWURV GRLV FHQiULRV $ H %  $ &RPSDQKLD
DVVXPLXXPDRVFLODomRGH FHQiULR$ HGH FHQiULR%FHQiULRGHVLWXDomRH[WUHPD QDV
SURMHo}HV $ DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH SDUD FDGD WLSR GH ULVFR FRQVLGHUDGR UHOHYDQWH SHOD
$GPLQLVWUDomRHVWiDSUHVHQWDGDQDWDEHODDVHJXLU
HPPLOKDUHVGH5H[FHWR 
9DULiYHOGH
2SHUDomR
ULVFR
(PSUpVWLPRVH
$XPHQWRGR
ILQDQFLDPHQWRV
&',
LQGH[DGRVDR&',
'HErQWXUHVLQGH[DGDV
$XPHQWRGR
DR&',
&',
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
4XHGDGR
LQGH[DGDVDR&',
&',








&',ï




9DORU
&RQWiELO


&HQiULR,
3URYiYHO 


&HQiULR,,
 


&HQiULR,,,
 


&HQiULR
,9  


&HQiULR9
 













































&HQiULR,
3URYiYHO 


&HQiULR,,
 


&HQiULR,,,
 


 

&HQiULR
,9  




&HQiULR9
 


ï&',GLYXOJDGRSHOD&(7,3

5LVFRGH/LTXLGH]
2ULVFRGHOLTXLGH]VHPDWHULDOL]DFRPDSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUUHFXUVRVOtTXLGRV
VXILFLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVHPIXQomRGRVGLIHUHQWHVSUD]RVGH
UHDOL]DomRHRXOLTXLGDomRGHVHXVGLUHLWRVHREULJDo}HV3RGHVHUGHILQLGRSHODSRVVLELOLGDGHGHQmR
FXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVRFLDGDVDRVSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVHUmROLTXLGDGRVFRPFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DRXDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVWDLVFRPRRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVVDOiULRVDSDJDU
WULEXWRVHHQFDUJRVVRFLDLVDUHFROKHUHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHRXWURVSDVVLYRV
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$VRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWHHGRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH
5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
H5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
2tQGLFHGHOLTXLGH]JHUDOGD&RPSDQKLDPHGLGRSHODVRPDGRDWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
H[FHWR LPRELOL]DGR GLUHLWR GH XVR H LQWDQJtYHO GLYLGLGR SHOD VRPD GR SDVVLYR FLUFXODQWH H QmR
FLUFXODQWHHUDGHHPGHVHWHPEURGHHPGHGH]HPEURGHHP
GHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
5LVFRGH*HVWmRGH&DSLWDO
2ULVFRGHJHVWmRGRFDSLWDODGYpPGDSRVVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUDVVHJXUDUXPD
FODVVLILFDomRGHFUpGLWRIRUWHHXPDUD]mRGHFDSLWDOEHPHVWDEHOHFLGD
$DWXDOHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHVWiGHWDOKDGDDEDL[R

9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGH5 
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGDOtTXLGD   $ 
3DWULP{QLROtTXLGR % 
3DWULP{QLROtTXLGRHGtYLGDOtTXLGD $% 
ËQGLFHGHDODYDQFDJHPILQDQFHLUD $  $%

(P
GHVHWHPEURGH








(PGHGH]HPEURGH










 














  $'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDpGHILQLGDFRPRRWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPHQRV
RVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRHQGLYLGDPHQWRRXOLTXLGH]UHFRQKHFLGDV
SHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD
'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHRVLPSDFWRVGR&29,'QDHFRQRPLDJOREDOSRGHPDFDUUHWDURVFLODo}HVGHWD[DV
GHMXURVFREUDGDVSHODVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVLPSDFWDQGRGtYLGDVH[LVWHQWHVHRXDQHFHVVLGDGH
GHDGTXLULUQRYRVSDVVLYRVILQDQFHLURV
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP FRPR SDUWHV HP SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H
SURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]DFtYHOWUDEDOKLVWDWULEXWiULD HDGPLQLVWUDWLYDGHFRUUHQWHVGRFXUVR
QRUPDOGHQRVVDVDWLYLGDGHV
$ &RPSDQKLD FRQVWLWXLX XPD SURYLVmR FRQWiELO QR YDORU GH 5  PLOK}HV SDUD SURFHVVRV
DYDOLDGRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO$VSURYLV}HVGD&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRV
UHJUDPHQWRVFRQWiEHLVFRPEDVHQDDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDFRQWLQJrQFLDSRUVHXVDGYRJDGRV
LQWHUQRVHH[WHUQRV
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV
SURFHVVRVHPTXHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDPQRSRORSDVVLYRHTXH L WHQKDP
YDORU LQGLYLGXDO LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLOKmR H LL  LQGLYLGXDOPHQWH SRVVDP YLU D LPSDFWDU DV
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV 1HVWH ~OWLPR FDVR VmR FRQVLGHUDGRV SHOD
&RPSDQKLD L  RV ULVFRV SDWULPRQLDLV HQYROYLGRV FRQVLGHUDQGR QHFHVVLGDGH GH GHVHPEROVR GH
UHFXUVRVHPFDVRGHTXHHYHQWXDOFRQGHQDomRGHILQLWLYDH LL RVULVFRVQmRSDWULPRQLDLVHQYROYLGRV
FRQVLGHUDQGRRLPSDFWRQHJDWLYRQDLPDJHPGD&RPSDQKLDHDUHSHUFXVVmRQHJDWLYDIUHQWHDRV
QRVVRVFOLHQWHVHPSUHJDGRVHRPHUFDGRHPJHUDO
$ VHJXLU HVWmR GHVFULWRV RV SULQFLSDLV SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV LQGLYLGXDOPHQWH
UHOHYDQWHVHPTXHD&RPSDQKLDHRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDYDPFRPRSDUWHVHPGHVHWHPEUR
GHVHJUHJDGRVFRQIRUPHVXDQDWXUH]D
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDWLQKDFRQKHFLPHQWRGHTXHHODHVXDVFRQWURODGDVHUDP
SDUWHHPSURFHVVRVFRQIRUPHGLVFULPLQDGRQDWDEHODDEDL[R
Natureza
&tYHO
7UDEDOKLVWD
7ULEXWiULR -XGLFLDOH$GPLQLVWUDWLYR 
7RWDO*HUDO

Número de Processos





(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV FRQVWLWXtUDP SURYLVmR SDUD
FRQWLQJrQFLDVQRPRQWDQWHDJUHJDGRGH5PLOSDUDFRQWLQJrQFLDVFXMDFKDQFHGHSHUGDp
FODVVLILFDGD FRP EDVH QD DQiOLVH LQGLYLGXDO GH FDGD FRQWLQJrQFLD SRU QRVVRV DVVHVVRUHV OHJDLV
FRPR³SURYiYHO´FRQIRUPHGLVFULPLQDGRDEDL[R2FiOFXORGRVYDORUHVDVHUHPSURYLVLRQDGRVUHIOHWH
D PHOKRU H[SHFWDWLYD GH SHUGD GDV Do}HV MXGLFLDLV DSXUDGD SHORV DGYRJDGRV UHVSRQViYHLV SHOD
FRQGXomRJHUHQFLDPHQWRGRVSURFHVVRV
Provisão para contingência
em 30 de setembro de 2020
(em R$ mil)





Natureza
&tYHO
7UDEDOKLVWD
7ULEXWiULR -XGLFLDOH$GPLQLVWUDWLYR 
7RWDO*HUDO

Número de Processos





2VSURFHVVRVGHVFULWRVQHVWHLWHPIRUDPVHOHFLRQDGRVFRQVLGHUDQGRVXDFDSDFLGDGHGHUHSUHVHQWDU
LPSDFWRVLJQLILFDWLYRDRQRVVRSDWULP{QLRjQRVVDFDSDFLGDGHILQDQFHLUDRXDRVQRVVRVQHJyFLRV
)RUDP FRQVLGHUDGRV DLQGD QD VHOHomR GH SURFHVVRV UHOHYDQWHV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR YDORU
HQYROYLGRSURFHVVRVMXGLFLDLVRXDGPLQLVWUDWLYRVTXHSRVVDPUHSUHVHQWDUXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYR
HPQRVVDLPDJHPRXDLQGDTXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDUDGHFLVmRGRLQYHVWLGRUHP
LQYHVWLUHPYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR
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L

&RQWLQJrQFLDV&tYHLV

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVILJXUDYDPFRPRSDUWHVHP TXDWRU]H 
SURFHVVRVFtYHLVRVTXDLVWRWDOL]DPRYDORUHQYROYLGRGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
'HVWDFDPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV FRQWLQJrQFLDV FtYHLV TXH D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV H
FRQWURODGDVHPFRQMXQWRVmRSDUWHV
3URFHVVRQ
D-Xt]R
9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RURGH0RJLGDV&UX]HV
E,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F'DWDGHLQVWDXUDomR

G3DUWHVQRSURFHVVR
$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR5pXV(OHWURPLGLDHRXWURV
H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
5 YDORUKLVWyULFR 
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD TXH GLVFXWH HYHQWXDO
IUDXGH HP SURFHGLPHQWR OLFLWDWyULR SDUD FRQWUDWDomR GH HPSUHVD SDUD
GHVHQYROYLPHQWRHDTXLVLomRGHVLVWHPDGHUHJLVWURHFRQWUROHGHYRWDomRHPSOHQiULR
I3ULQFLSDLVIDWRV
SHOD&kPDUD0XQLFLSDOGH9HUHDGRUHVGH0RJLGDV&UX]HV2VDXWRVVHHQFRQWUDP
HPIDVHVHLQVWUXomRFRPH[SHGLomRGHFDUWDSUHFDWyULDSDUDRLWLYDGHWHVWHPXQKDV
J&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
(P FDVR GH SHUGD Ki DOpP GH LPSDFWR UHSXWDFLRQDO D (OHWURPLGLD SRGH VHU
FRQGHQDGD L DUHVVDUFLUHYHQWXDOGDQRDR(UiULR LL DRSDJDPHQWRGHPXOWDVH LLL
j SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR RX UHFHEHU EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV
ILVFDLV RX FUHGLWtFLRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH DLQGD TXH SRU LQWHUPpGLR GH SHVVRD
MXUtGLFDGDTXDOVHMDPVyFLRVPDMRULWiULRVSHORSUD]RGH GH] DQRVQRVWHUPRV
GR DUWLJR  GD /HL Q  $ UHVSHLWR GR 3URFHVVR Q 
LQGLFDGRDFLPDD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXH DSUREDELOLGDGH GH
SHUGDIRLGHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPDIDVHSURFHVVXDOGHIRUPDTXHFRPRQmRKi
K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
XPD GHFLVmR HP SULPHLUD LQVWkQFLD D UHVSHLWR GR DVVXQWR FRQVLGHUDPRV D SHUGD
SURFHVVR
SRVVtYHO(QWUHWDQWRQRTXHGL]UHVSHLWRDRPpULWRHQWHQGHPRVTXHHPUD]mRGRV
IDWRVGH L D&RPSDQKLDQmRWHUVHVDJUDGRYHQFHGRUDGRSURFHVVROLFLWDWyULR LL D
&RPSDQKLDWHUDSHQDVSDUWLFLSDGRGDOLFLWDomRHPUD]mRGHSURYRFDomRSRUSDUWHGR
HQWHOLFLWDQWHTXHHQYLRXXPDFDUWDFRQYLWHVROLFLWDQGRXPDSURSRVWDSDUDRFHUWDPH
LLL D&RPSDQKLDWHUHQYLDGRVXDSURSRVWDGHDFRUGRFRPRPRGHORHVWDEHOHFLGRSHOR
OLFLWDQWH LY QmRWHUKDYLGRTXDOTXHUGRORRXPiIpSRUSDUWHGD(OHWURPLGLDSDUDD
FDUDFWHUL]DomRGRDWRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDQmRKiIXQGDPHQWRVVXILFLHQWHV
SDUDTXHD&RPSDQKLDVHMDFRQGHQDGD


3URFHVVRQ
D-Xt]R
9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RURGH0RJLGDV&UX]HV
E,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F'DWDGHLQVWDXUDomR

G3DUWHVQRSURFHVVR
$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR5pXV(OHWURPLGLDHRXWURV
5 YDORUKLVWyULFR 
H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH DomR FDXWHODU LQRPLQDGD YLQFXODGD DR SURFHVVR Q 
 SRU PHLR GD TXDO R 0LQLVWpULR 3~EOLFR UHTXHU D DSUHHQVmR GRV
DXWRVRULJLQDLVGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRQ FRQYLWHQ GD&kPDUDGRV
9HUHDGRUHVGH0RJLGDV&UX]HVHLVTXHWHULDRFRUULGRVXSRVWDIUDXGHQDFRQWUDWDomR
I3ULQFLSDLVIDWRV
GHHPSUHVDSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHDTXLVLomRGHVLVWHPDGHUHJLVWURGHFRQWUROHGH
YRWDomRHPSOHQiULR2VDXWRVVHHQFRQWUDPVREUHVWDGRVSRUGHWHUPLQDomRMXGLFLDO
DWp TXH KDMD R MXOJDPHQWR GD $omR &LYLO 3~EOLFD GH ,PSURELGDGH Q 

J&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
(P FDVR GH SHUGD GD DomR SULQFLSDO DOpP GH HYHQWXDO LPSDFWR UHSXWDFLRQDO D
(OHWURPLGLD SRGH VHU FRQGHQDGD L  DR SDJDPHQWR GH PXOWD FLYLO GH DWp  FHP
YH]HVRYDORUGHUHPXQHUDomRSHUFHELGDSHORVDJHQWHVS~EOLFRVH LL jSURLELomRGH
FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR RX UHFHEHU EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX
FUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGD
K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
TXDOVHMDPVyFLRVPDMRULWiULRVSHORSUD]RGH WUrV DQRVQRVWHUPRVGRDUWLJR
SURFHVVR
LQFLVR,,,GD/HLQ,QH[LVWHPLPSDFWRVHVSHFtILFRVGHFRUUHQWHVGHHYHQWXDO
FRQGHQDomRQDDomRFDXWHODUXPDYH]TXHVHWUDWDGHFDXWHODULQRPLQDGDTXHYLVD
WmRVRPHQWHDEXVFDHDSUHHQVmRGRVDXWRVRULJLQDLVGR3URFHGLPHQWR/LFLWDWyULRQ
 &RQYLWHQ 
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3URFHVVRQ
D-Xt]R
9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR&HQWUDO
E,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F'DWDGHLQVWDXUDomR

$XWRU790LQXWR6$
5pXV&KHIHGR'HSDUWDPHQWRGH*HVWmRGH&RQWUDWRV3DWULPRQLDLVH&RPHUFLDLVGD
G3DUWHVQRSURFHVVR
&RPSDQKLDGR0HWURSROLWDQRGH6mR3DXOR
5 YDORUKLVWyULFR 
H9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV
7UDWDVHGHPDQGDGRGHVHJXUDQoDFRPSHGLGROLPLQDUFRQWUDVXSRVWRDWRFRDWRUGR
&KHIH GR 'HSDUWDPHQWR GH *HVWmR GH &RQWUDWRV 3DWULPRQLDLV H &RPHUFLDLV GD
&RPSDQKLDGR0HWURSROLWDQRGH6mR3DXORFRQVXEVWDQFLDGRQDQHJDWLYDDRSHGLGR
GHVXVSHQVmRGRFRQWDWRDGPLQLVWUDWLYRQ ³&RQWUDWR´ 'HDFRUGRFRP
D 79 0LQXWR HVWD WHULD DVVXPLGR GLYHUVDV REULJDo}HV GHFRUUHQWHV GR &RQWUDWR
HVSHFLDOPHQWH R SDJDPHQWR GH XPD RXWRUJD HP YDORU YDULiYHO SRU PrV VHQGR
JDUDQWLGRRPtQLPRPHQVDOGH5RTXHDWXDOL]DGRWRWDOL]DRPRQWDQWH
GH52FRUUHTXHHPPDUoRGHIRUDPGHFUHWDGDVGLYHUVDVPHGLGDV
UHVWULWLYDV HP UD]mR GD SDQGHPLD GHFRUUHQWH GR &29,' R TXH WHULD LPSDFWDGR
QHJDWLYDPHQWHDGHPDQGDQRWUDQVSRUWHS~EOLFRGH6mR3DXORHFRQVHTXHQWHPHQWH
WHULDUHGX]LGRRLQWHUHVVHGRVDQXQFLDQWHVHPH[SORUDUHVSDoRVSXEOLFLWiULRVREMHWR
GR &RQWUDWR R TXH WHULD LPSDFWDGR GLUHWDPHQWH R IDWXUDPHQWR H D UHFHLWD GD 79
0LQXWR$790LQXWRHQFDPLQKRXXPSHGLGRGHVXVSHQVmRGR&RQWUDWRSRUGLDV
RX HQTXDQWR SHUGXUDVVH D FDODPLGDGH S~EOLFD R TXH WHULD VLGR QHJDGR SHOR
I3ULQFLSDLVIDWRV
,PSHWUDGR 3RVWHULRUPHQWH IRL SHUPLWLGD D UHGXomR GRV SDJDPHQWRV GRV PHVHV GH
PDUoR D MXQKR GH  HP  SRVWHUJDQGRVH D GLIHUHQoD SDUD VHWHPEUR D
GH]HPEUR GH  'LDQWH GLVVR D 79 0LQXWR UHTXHUHX DGPLQLVWUDWLYDPHQWH D
UHVWDXUDomR GR HTXLOtEULR HFRQ{PLFRILQDQFHLUR GR FRQWUDWR H PHGLGD FDXWHODU
FRUUHODWDTXHIRLQHJDGD$VVLPQRSURFHVVRMXGLFLDOD790LQXWRSOHLWHLDDQXOLGDGH
GDGHFLVmRLPSXJQDGDGHWHUPLQDQGRVHDVXVSHQVmRGRSDJDPHQWRGDVSDUFHODVGH
UHPXQHUDomRPtQLPDGHDEULODDJRVWRGHEHPFRPRGDVYLQFHQGDVLPSHGLQGR
VHDLQGDDUHVFLVmRGRFRQWUDWRDWpFRQFOXVmRGDDQiOLVHGRSHGLGRGHUHHTXLOtEULR
FRQWUDWXDOIRUPXODGRQDYLDDGPLQLVWUDWLYD)RLSURIHULGDGHFLVmRGHIHULQGRRSHGLGR
OLPLQDUSDUDVXVSHQVmRGRVSDJDPHQWRVGHVGHTXHSUHVWDGDFDXomR$790LQXWR
SUHVWRXFDXomRHR,PSHWUDGRLQWHUS{VDJUDYRGHLQVWUXPHQWRFRQWUDDUHIHULGDGHFLVmR
HSRVWHULRUPHQWHDSUHVHQWRXFRQWHVWDomR)RLQHJDGRHIHLWRVXVSHQVLYRDRDJUDYR
GHLQVWUXPHQWR20LQLVWpULR3~EOLFRPDQLIHVWRXVHSHODFRQFHVVmRGDVHJXUDQoDH
HPVHJXQGRJUDXSHORGHVSURYLPHQWRGRDJUDYRGHLQVWUXPHQWR
J&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
(PFDVRGHSHUGDKDYHUiLPSDFWRILQDQFHLUR&RQIRUPHH[SRVWRQRLWHPIDFLPDQRV
VRFRUUHPRVGRSRGHUMXGLFLiULRSDUD L QmRWHUPRVRGHVHPEROVRGHYDORUHVTXHHVWmR
HPGLVFXVVmRQRQRVVRSHGLGRGHUHHTXLOtEULRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGR&RQWUDWRH LL 
QmR WHUPRV R &RQWUDWR UHVFLQGLGR HP YLUWXGH GR QmR SDJDPHQWR GR YDORU PtQLPR
PHQVDO JDUDQWLGR 6HQGR DVVLP HP FDVR GH SHUGD D 79 0LQXWR VHULD REULJDGD D
SDJDUj&RPSDQKLDGR0HWURSROLWDQRGH6mR3DXOR ³0HWU{´ jYLVWDDGLIHUHQoDHQWUH
DUHPXQHUDomRYDULiYHOUHSDVVDGDGXUDQWHRV~OWLPRVPHVHVHDUHPXQHUDomRPtQLPD
JDUDQWLGDUHIHUHQWHDRVPHVHVHPTXHVWmRVRESHQDGHWHUR&RQWUDWRUHVFLQGLGRH
K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
HPGHFRUUrQFLDGLVVRGHL[DUGHDXIHULUOXFURVFRPDLQVHUomRGHPtGLDUHDOL]DGDQRV
SURFHVVR
WUHQVGDVOLQKDVHGR0HWU{$OpPGLVVRD790LQXWRVHULDREULJDGDDFRQWLQXDU
SDJDQGR R PtQLPR PHQVDO JDUDQWLGR DR 0HWU{ HP YDORU VXSHULRU j VXD FDSDFLGDGH
ILQDQFHLUDDWpTXHKRXYHVVHXPDUHVROXomRGRVHXSOHLWRGHUHHTXLOtEULRHFRQ{PLFR
ILQDQFHLURGR&RQWUDWR RTXHQmRWHPSUD]RGHWHUPLQDGRSDUDRFRUUHU GHIRUPDTXH
pSRVVtYHOTXHD790LQXWRIRVVHIRUoDGDDHQFHUUDUVXDVDWLYLGDGHV DVTXDLVVmR
LQWHJUDOPHQWH GHGLFDGDV j RSHUDomR GR &RQWUDWR  HP UD]mR GR FUHVFHQWH H
LQVXVWHQWiYHOSUHMXt]RPHQVDOSRUHOHFDXVDGR


LL 

&RQWLQJrQFLDV7UDEDOKLVWDV

(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVILJXUDYDPFRPRSDUWHVHP YLQWH
HGRLV SURFHVVRVWUDEDOKLVWDVRVTXDLVWRWDOL]DPRYDORUHQYROYLGRGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLO
1mRKiSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHVGRVTXDLVD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDVRXFRQWURODGDVHPFRQMXQWRVmRSDUWHV
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LLL 

&RQWLQJrQFLDV7ULEXWiULDV

(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWHV HP 
SURFHVVRVMXGLFLDLVWULEXWiULRVHHPSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVWULEXWiULRV GHQWUHHVWHV~OWLPRV
DPDLRULDUHIHUHQWHVjDOHJDGDQHFHVVLGDGHGHSDJDPHQWRGH7D[DGH$XWRUL]DomRGH3XEOLFLGDGH
QR 0XQLFtSLR GR 5LR GH -DQHLUR 'HVWDFDPRV DEDL[R DV SULQFLSDLV FRQWLQJrQFLDV WULEXWiULDV TXH D
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHFRQWURODGDVHPFRQMXQWRVmRSDUWHV
3URFHVVRQ
D-Xt]R
E,QVWkQFLD
F'DWDGHLQVWDXUDomR
G3DUWHVQRSURFHVVR
H 9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV
I3ULQFLSDLVIDWRV

RX

3UHIHLWXUDGH6mR3DXOR± 'LYLVmRGH-XOJDPHQWR
LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

3RORDWLYR6HFUHWDULD0XQLFLSDOGD)D]HQGDGH6mR3DXOR
3RORSDVVLYR(OHPLGLD&RQVXOWRULDGH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ/WGD
GLUHLWRV 5

7UDWDPVHGH$XWRGH,QIUDomRODYUDGRVSHOR0XQLFtSLRGH6mR3DXORSDUDFREUDQoD
GR ,66 VXSRVWDPHQWH QmR UHFROKLGR QHP GHFODUDGR LQFLGHQWH VREUH VHUYLoRV GH
IUDQTXLDHSXEOLFLGDGHHLPSXWDomRGHPXOWDUHJXODPHQWDUUHIHUHQWHDRSHUtRGRGH
 D  $ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX ,PSXJQDo}HV TXH DWXDOPHQWH DJXDUGDP
MXOJDPHQWRHPSULPHLUDLQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD
J&KDQFHGHSHUGD
3RVVtYHO
K ,PSDFWR HP FDVR GH SHUGD GR &RQVLGHUDQGRTXHDGLVFXVVmRDLQGDVHHQFRQWUDQDHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDHPFDVR
SURFHVVR
GH SHUGD FDEHUi D DQiOLVH GH HYHQWXDO SURSRVLWXUD GH DomR MXGLFLDO SDUD DIDVWDU D
FREUDQoD3RUILPFDVRD&RPSDQKLDQmRREWHQKDr[LWRHVWDUiVXMHLWDDRSDJDPHQWR
GRYDORUHQYROYLGRLQGLFDGRQRLWHP³H´GHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR

LLL 

&RQWLQJrQFLDV$GPLQLVWUDWLYDV

(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDYDP FRPR SDUWHV HP
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
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,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXtD HP  GH VHWHPEUR GH  YDORU SURYLVLRQDGR SDUD RV SURFHVVRV
FRQVLGHUDGRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVLQGLFDGRVQRLWHPDFLPDSRUIRUoDGDFODVVLILFDomRGH
ULVFRDWULEXtGDSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVTXHRVSDWURFLQDP
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  3URFHVVRV -XGLFLDLV $GPLQLVWUDWLYRV RX $UELWUDLV 1mR 6LJLORVRV &XMDV 3DUWHV
&RQWUiULDV6HMDP$GPLQLVWUDGRUHV([DGPLQLVWUDGRUHV&RQWURODGRUHV([FRQWURODGRUHVRX
,QYHVWLGRUHV
1mRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHPTXHD&RPSDQKLDRXVXDV
FRQWURODGDV VHMDP SDUWHV H FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXVLQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRH[LVWHPSURFHVVRVQRLWHP
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3URFHVVRV6LJLORVRV5HOHYDQWHV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRQmRKiSURFHVVRVUHOHYDQWHVTXHWUDPLWDPHPVHJUHGRGHMXVWLoDHPTXH
D&RPSDQKLDRXVXDVFRQWURODGDVILJXUDPFRPRSDUWH
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR6LJLORVRV
(5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRILJXUDPFRPRSDUWHVHPSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVEDVHDGRVHPIDWRVHFDXVDVMXUtGLFDV
VHPHOKDQWHVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
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±,QGLFDURYDORUWRWDOSURYLVLRQDGRVHKRXYHUGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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2XWUDV&RQWLQJrQFLDV5HOHYDQWHV
$&RPSDQKLDFRQVLGHUDTXHQmRKiRXWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVDVHUHPUHSRUWDGDVDOpP
GDTXHODVGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHVGHVWDVHomR
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5HJUDVGR3DtVGH2ULJHPHGR3DtVHP4XHRV9DORUHV0RELOLiULRV(VWmR&XVWRGLDGRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD SRVVXL VHGH QR %UDVLO H VHXV YDORUHV PRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
D

3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

&RP R REMHWLYR GH HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR
SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV QRVVDV DWLYLGDGHV DGRWDPRV XPD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGH ³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ 
$OpPGLVWRDGRWDPRVWDPEpPSROtWLFDVIRUPDLVFRPSOHPHQWDUHVGHVWLQDGDVDRJHUHQFLDPHQWRGH
QRVVRV ULVFRV WDLV FRPR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV H R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH
$XGLWRULD
$V QRVVDV SROtWLFDV H RV UHJLPHQWRV LQWHUQRV GH QRVVRV yUJmRV H GHSDUWDPHQWRV SRGHP VHU
FRQVXOWDGRVHPQRVVRwebsite GHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVKWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU
E

2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

2 REMHWLYR GH QRVVD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV p HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H
UHVSRQVDELOLGDGHV D VHUHP REVHUYDGRV QR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQHUHQWHV jV
DWLYLGDGHVGRQRVVRQHJyFLRGHIRUPDDLGHQWLILFDUHPRQLWRUDURVULVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD
RXVHXVHWRUGHDWXDomR
&RPLVVRWHPFRPRHVWUDWpJLDHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVFRQWUROHVSURFHGLPHQWRVHUHVSRQVDELOLGDGHV
UHODFLRQDGDVjLGHQWLILFDomRDYDOLDomRDQiOLVHWUDWDPHQWRHPRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVTXHSRVVDP
QRVDIHWDUQDEXVFDGRFXPSULPHQWRGHQRVVRVREMHWLYRV
L

5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRHQFRQWUDPVHRVVHJXLQWHV
(VWUDWpJLFRVmRULVFRVDVVRFLDGRVFRPDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVGD&RPSDQKLDSDUDDWLQJLURVVHXV
REMHWLYRVGHQHJyFLRVHRXGHFRUUHQWHVGDIDOWDGHFDSDFLGDGHRXKDELOLGDGH

2SHUDFLRQDO ULVFRV UHODFLRQDGRV j RSHUDomR GD &RPSDQKLD SURFHVVRV SHVVRDV H
WHFQRORJLD  TXH DIHWDP D HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO H XWLOL]DomR HIHWLYD H HILFLHQWH GH UHFXUVRV TXH
WRUQHP LPSUySULR R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD H GHFRUUHP GH IDOKD GHILFLrQFLD RX
LQDGHTXDomR GH SURFHVVRV LQWHUQRV SHVVRDV H VLVWHPDV RX GH HYHQWRV H[WHUQRV 3RGHP VH
PDQLIHVWDU GH GLYHUVDV PDQHLUDV FRPR SRU H[HPSOR DWRV IUDXGXOHQWRV LQWHUUXSomR GR QHJyFLR
FRQGXWDLQFRUUHWDGHHPSUHJDGRVLQFDSDFLGDGHSURGX]LUHRXGLVWULEXLUVHXVSURGXWRVQDVFRQGLo}HV
H SUD]RV HVWDEHOHFLGRV UHVXOWDQGR HP SHUGDV ILQDQFHLUDV FRPHUFLDLV PXOWDV ILVFDOL]DWyULDV HRX
LPSDFWRVMXUtGLFRVHUHSXWDFLRQDLV

)LQDQFHLURHVWiDVVRFLDGRjH[SRVLomRGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
HFRQILDELOLGDGHGREDODQoRSDWULPRQLDO3RGHVHPDWHULDOL]DUHPGHFRUUrQFLDGDQmRHIHWLYLGDGHQD
DGPLQLVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[DYLVDQGRDPD[LPL]DomRHDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOUHWRUQRV
GDVWUDQVDo}HVILQDQFHLUDVFDSWDomRDSOLFDomRGHUHFXUVRVILQDQFHLURVSRVVLELOLGDGHGHHPLVVmRGH
UHODWyULRV ILQDQFHLURV JHUHQFLDLV H ILVFDLV LQFRPSOHWRV QmRH[DWRV RX LQWHPSHVWLYRV H[SRQGR D
&RPSDQKLDjPXOWDVHSHQDOLGDGHVH

,PDJHP SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH HYHQWR GHFRUUHQWHV GH Do}HV DWRV H DWLWXGHV
LQGHYLGDVHLPSUySULDVGD&RPSDQKLDJHUDOPHQWHRFDVLRQDGRSRURXWURVULVFRVTXHSRVVDFDXVDU
GDQRVjUHSXWDomRFUHGLELOLGDGHRXPDUFDSHUDQWHRVFOLHQWHVFRQFRUUHQWHVIRUQHFHGRUHVyUJmRV
JRYHUQDPHQWDLVPHUFDGRGHDWXDomRRXFRPXQLGDGHLQFOXVLYHHPUD]mRGHSXEOLFLGDGHQHJDWLYD
YHUGDGHLUDRXQmR
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/HJDO5HJXODWyULRHRXGH ComplianceULVFRVUHODFLRQDGRVDRFXPSULPHQWRGHQRUPDVH
OHJLVODomRFRQVLGHUDQGROHLVDSOLFiYHLVDRVHWRUGHDWXDomROHLVJHUDLVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
DPELHQWDOWUDEDOKLVWDFtYHOHWULEXWiULRILVFDO DFRUGRVUHJXODPHQWRVHVWDWXWRFyGLJRGHFRQGXWD
HRX GHPDLV SROtWLFDV H SHUGD GH UHSXWDomR H Pi IRUPDOL]DomR GH RSHUDo}HV SRU H[HPSOR FRP
yUJmRVUHJXODGRUHVRSHUDo}HVHPGHVDFRUGRFRPDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVRXODYDJHP
GHGLQKHLURH

6RFLRDPELHQWDOULVFRGHSHUGDVHPFRQVHTXrQFLDGHHIHLWRVQHJDWLYRVQRPHLRDPELHQWHH
QD VRFLHGDGH GHFRUUHQWHV GH LPSDFWR DPELHQWDO LPSDFWRV HP SRYRV H FRPXQLGDGHV QDWLYDV H
SURWHomRGDVD~GHKXPDQDGHSURSULHGDGHVFXOWXUDLVHGDELRGLYHUVLGDGH
LL 

,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDIRLHODERUDGRjOX]GRGLVSRVWRQR
³,62±3ULQFtSLRVH'LUHWUL]HVGD*HVWmRGH5LVFRV´


Processo de Avaliação:
$DYDOLDomRGHULVFRVpUHDOL]DGDGHDFRUGR

LGHQWLILFDomRGRVIDWRUHV FDXVDV GHULVFRVHLPSOLFDo}HVQRVREMHWLYRV PHWDVHUHVXOWDGRV 
SURMHWDGRV

DQiOLVH GRV SULQFLSDLV ULVFRV VXVFHWtYHLV GH DIHWDU RV VHXV REMHWLYRV SRU PHLR GD
GHWHUPLQDomRGRJUDXGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGRVULVFRVFRQIRUPHPDWUL]DEDL[R
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SULRUL]DomRHGHILQLomRGROLPLWH RXDSHWLWH GHFDGDULVFRTXHD&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV
HVWmRGLVSRVWRVDFRUUHUQDEXVFDSHORUHWRUQRHJHUDomRGHYDORUFODVVLILFDQGRRVULVFRVFRPRGH
DFRUGRFRPDPDWUL]GHSULRUL]DomRGHULVFRVHDVGHILQLo}HVDEDL[R


D
5LVFR ,QDFHLWiYHO 5LVFRV VmR LQDFHLWiYHLV H GHPDQGDP DomR JHUHQFLDO SULRULWiULD SDUD
HOLPLQDUDFRPSRQHQWHGHULVFRRXUHGX]LUVXDVHYHULGDGHHRXIUHTXrQFLD
E
5LVFR,QHVSHUDGR5LVFRVLQHVSHUDGRVFRPDOWRLPSDFWRHEDL[DIUHTXrQFLD5LVFRVGHYHP
VHU TXDQWLILFDGRV H PRQLWRUDGRV UHJXODUPHQWH SDUD GLUHFLRQDU FRQWLQXDPHQWH DV HVWUDWpJLDV GH
PLWLJDomR HRX SODQRV GH FRQWLQJrQFLD 2 REMHWLYR p HVWDU SUHSDUDGR FDVR R HYHQWR YHQKD D
DFRQWHFHU
F
5LVFR3URYiYHO5LVFRVGHPHQRUFULWLFLGDGHGHYLGRDRPHQRUQtYHOGHLPSDFWRQRYDORUGR
QHJyFLR±)RFRGHYHVHURGHGHILQLUQtYHLVDFHLWiYHLVGHSHUGDSRUHYHQWRVHOLPLWHVGHFRPSHWrQFLD
TXH HYLWHP TXH R QtYHO GH LPSDFWR VXED DR ORQJR GR WHPSR 7UDWDPHQWR VXMHLWR j YLDELOLGDGH GH
FRQWUDWDomRGHVHJXURVFRPRUHVSRVWDDHVWHVULVFRVH
G
5LVFR $FHLWiYHO 5LVFRV GH EDL[R LPSDFWR H IUHTXrQFLD QmR KDYHQGR QHFHVVLGDGH GH
PRQLWRUDPHQWRFRQWtQXR
Tratamento:
$SyV D DYDOLDomR H GHYLGD FODVVLILFDomR RV ULVFRV GHYHP VHU WUDWDGRV SRU PHLR GH LQLFLDWLYDV
GHILQLGDVHLPSODQWDGDVSHOD'LUHWRULDFRPDX[tOLRGDiUHDGHJHVWmRGHULVFRGD&RPSDQKLDGHIRUPD
DDGHTXDUDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRVOLPLWHVGRULVFRDSURYDGR
$VIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVQRSURFHVVRGHWUDWDPHQWRGRVULVFRVGHYHPREMHWLYDUVXD D HOLPLQDomR
E PLWLJDomRRX F WUDQVIHUrQFLDjWHUFHLURV
Comunicação e Consulta
$ 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
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Monitoramento
$SDUWLUGDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVHVWHVGHYHUmRVHUPRQLWRUDGRVGHIRUPDFRQWtQXDGHDFRUGRFRP
DGLYLVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHVGHVFULWDQRLWHP LLL DEDL[R
Comitê de Compliance
2 &RPLWr GH &RPSOLDQFH WHP WRWDO DXWRQRPLD SDUD H[HFXWDU VXDV IXQo}HV H WHP D DWULEXLomR GH
IRUQHFHUFRQVXOWRULDVIUHQWHDTXHVW}HVHVSHFLILFDVGHFRPSOLDQFHHFRQWUROHVLQWHUQRVEHPFRPR
IRPHQWDUGLVFXVV}HVGHWHPDVSHUWLQHQWHVDQDOLVDUFDVRVVLWXDo}HVH[FHSFLRQDLVHGHILQLUDVDo}HV
DVHUHPWRPDGDV
2&RPLWrGH&RPSOLDQFHVHUiJHULGRSRUUHJLPHQWRLQWHUQRHGHYHUiVHUFRPSRVWRGH WUrV D FLQFR 
PHPEURVHIHWLYRVLQFOXLQGRQRPtQLPR XP PHPEURWpFQLFRHLQGHSHQGHQWH XP PHPEURGR
GHSDUWDPHQWR-XUtGLFRGR+,*H XP PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(OHWURPLGLD&DGD
XP GRV PHPEURV HIHWLYRV GHYHUi WHU XP  XP  PHPEUR VXSOHQWH TXH VXEVWLWXLUi R UHVSHFWLYR
PHPEUR HIHWLYR QR FDVR GH VXD DXVrQFLD YDFkQFLD RX LPSHGLPHQWR WHPSRUiULR RX SHUPDQHQWH
FRQIRUPH R FDVR 'H DFRUGR FRP RV WHPDV D VHUHP DERUGDGRV HP FDGD UHXQLmR GR &RPLWr GH
&RPSOLDQFHRXWURVSDUWLFLSDQWHVSRGHUmRVHUFRQYLGDGRVSDUDDUHDOL]DomRGHDSUHVHQWDo}HVHRX
HVFODUHFLPHQWRV DRV VHXV PHPEURV 2 &RPLWr GH &RPSOLDQFH WHUi XP 3UHVLGHQWH HOHLWR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD(OHWURPLGLDDRTXDOFDEHUiFRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HV
$VUHXQL}HVGHYHUmRVHUFRQYRFDGDVFRPSUD]RPtQLPRGH RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDSRUPHLRGH
FRPXQLFDomRHVFULWDFRPDYLVRGHUHFHELPHQWR(PFDVRGHQmRLQVWDODomRGDUHXQLmRGR&RPLWrGH
&RPSOLDQFH HP SULPHLUD FRQYRFDomR QRYDV FRQYRFDo}HV VHUmR HQYLDGDV VHQGR TXH QHVWH FDVR D
UHXQLmRVHUiUHDOL]DGDQRPtQLPR FLQFR GLDVHQRPi[LPR TXLQ]H GLDVDSyVDGDWDGDVHJXQGD
FRQYRFDomR$VUHXQL}HVVHUmRLQVWDODGDVHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGHVHXV
PHPEURVHHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGDPDLRULDGHVHXVPHPEURV
'HVVDIRUPDR*UXSREXVFDDVVHJXUDUTXHDVGHFLV}HVVHMDPWRPDGDVSHOR&RPLWrGH&RPSOLDQFH
GHPDQHLUDDXW{QRPDWHQGRWRWDODXWRVVXILFLrQFLDQRkPELWRGDVXDiUHDGHDWXDomRLQFOXVLYHSDUD
DDSXUDomRGHHYHQWXDLVGHVFXPSULPHQWRVjVQRUPDVLQWHUQDVGHFRQGXWDHOHJLVODomR
2&RPLWrGH&RPSOLDQFHUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHQRPtQLPRDFDGDELPHVWUHHH[WUDRUGLQDULDPHQWH
VHPSUHTXHFRQYRFDGRSRUTXDOTXHUPHPEURGR&RPLWrRXSRUVROLFLWDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RX'LUHWRULDSRUHVFULWR7RGDVDVUHXQL}HVGHYHUmRVHUIRUPDOL]DGDVHPDWD
1DVUHXQL}HVGHVFRQIRUPLGDGHVHYHQWXDOPHQWHYHULILFDGDVVHUmRGHYLGDPHQWHWUDWDGDVHSODQRVGH
DomRVHUmRWUDoDGRVGHIRUPDDHYLWDUGLYHUJrQFLDVIXWXUDV
LLL 

(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

1RVVRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpUHDOL]DGRSRUXPDHVWUXWXUDIRUPDGDSRUGLIHUHQWHVyUJmRVFRP
DVVHJXLQWHVFRPSHWrQFLDV
Conselho de Administração
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSRU
D
DSURYDUDVSROtWLFDVGLUHWUL]HV0DWUL]0RGHODJHPGH5LVFROLPLWHVGHH[SRVLomRHLPSDFWRV
FRQIRUPHDSUHVHQWDGRSHOD'LUHWRULD
E
IRUQHFHU j 'LUHWRULD TXDQGR QHFHVViULR VXD SHUFHSomR GR JUDX GH H[SRVLomR D 5LVFRV TXH D
&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD YLVmRGRDFLRQLVWD HLQIOXHQFLDUQDSULRUL]DomRGRV5LVFRVDVHUHPWUDWDGRV
F
DYDOLDUTXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGH5LVFRVTXHWHQKDPVLGR
DSURYDGRVSHOD'LUHWRULDH
G
DYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDRJHUHQFLDPHQWR
GH5LVFRV
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Diretoria
$'LUHWRULDpUHVSRQViYHOSRU
D
GHVHQKDUDVGLUHWUL]HV0DWUL]0RGHODJHPGH5LVFRGHWHUPLQDQGRRVOLPLWHVGHH[SRVLomR
LPSDFWRVHDWROHUkQFLDGHH[SRVLomRDRV5LVFRV
E

GHILQLUDHVWUXWXUDSDUDRVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGHQWURGD&RPSDQKLD

F

GHILQLUHPFRQMXQWRFRPDiUHDGHJHVWmRGH5LVFRRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRV5LVFRV

G
VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGH5LVFRVHPRQLWRUDUDHYROXomRGDH[SRVLomRDRV
5LVFRVHRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRH
H

GLVVHPLQDUDFXOWXUDGDJHVWmRGH5LVFRHPWRGD&RPSDQKLD

Comitê de Auditoria
2&RPLWrGH$XGLWRULDpUHVSRQViYHOSRU
D
DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDHGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDH
E

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

2 &RPLWr GH $XGLWRULD GHYHUi LQIRUPDU VXDV DWLYLGDGHV WULPHVWUDOPHQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHQGRTXHDDWDGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUi
VHUGLYXOJDGDLQGLFDQGRRPHQFLRQDGRUHSRUWH
Gestores das áreas de negócio e responsáveis diretos pelos processos
2VJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRHUHVSRQViYHLVGLUHWRVSHORVSURFHVVRVFRPRSULPHLUDOLQKDGH
GHIHVDFRPUHSRUWHSDUDD'LUHWRULD
D
LGHQWLILFDUHJHUHQFLDURV5LVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHQHJyFLRHSURFHVVRVGHDFRUGR
FRPRV/LPLWHVGH5LVFRV
E
FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHjiUHDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDRVHYHQWRV
GH5LVFRDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLDHRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGRV/LPLWHVGH5LVFR
F
LPSOHPHQWDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGH5LVFRVHDFRPSDQKDUDV
Do}HVFRUUHWLYDVQDVUHVSHFWLYDViUHDVHSURFHVVRVH
G
HPFRQMXQWRFRPDiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVGHILQLUFRQWUROHVLQWHUQRVGRVSURFHVVRVGH
VXDVUHVSHFWLYDViUHDV
Área de Gestão de Riscos
&RPSHWHjiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDFRPRVHJXQGDOLQKDGHGHIHVDHDTXDOVH
UHSRUWDGLUHWDPHQWHSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFR

E
IRUQHFHUDSRLRPHWRGROyJLFRDRVGHSDUWDPHQWRVRSHUDFLRQDLVHIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDSRU
PHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD
F

IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGH5LVFRV

G
DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDR5LVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR
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H
SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRV5LVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HV
FRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR5LVFR
I
VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGH5LVFRVHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDHDVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH 5LVFRV GH IRQWHV H[WHUQDV FRP YLVmR SURVSHFWLYD VREUH RV 5LVFRV
HPHUJHQWHV
J
DFRPSDQKDU D 'LUHWRULD QD LPSODQWDomR GHVWD 3ROtWLFD SRU PHLR GD GLVVHPLQDomR GH
IHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV
K
DYDOLDU RV 5LVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH
IXV}HVHDTXLVLo}HV
L

FXPSULURVOLPLWHVGH5LVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

M
FRPXQLFDUWHPSHVWLYDPHQWHRVHYHQWRVGH5LVFRTXHDSUHVHQWDUHPWHQGrQFLDGHRFRUUrQFLD
HRXHYHQWXDOH[WUDSRODomRGHOLPLWHVSDUDGLVFXVVmRQRVIyUXQVHDOoDGDVDSURSULDGDV
N
DVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVj'LUHWRULDVREUH5LVFRVRXLQFLGHQWHVEHPFRPR
FRRUGHQDU R VLVWHPD GH JHUHQFLDPHQWR GRV 5LVFRVHP PRPHQWRV GH FULVHV HP FDVR GH JUDQGHV
DFRQWHFLPHQWRVH
O

RGHVHPSHQKRGDVIXQo}HVGHFRQWUROHVLQWHUQRV

Comitê de &RPSOLDQFH
&RPSHWHDR&RPLWrGHCompliance GD&RPSDQKLDRTXDOUHSRUWDVHGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
D
$VVHJXUDU TXH D OLQKD GH QHJyFLR RSHUH HP FRQIRUPLGDGH FRP DV OHLV H UHJXODPHQWRV
DSOLFiYHLV
E
PRQLWRUDUDFULDomRGHQRYDVOHLVHUHJXODPHQWRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiRXSRVVDYLUD
HVWDU VXMHLWD EHP FRPR LGHQWLILFDU IDWRV UHOHYDQWHV TXH SRVVD LQIOXHQFLDU DV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUWDLVIDWRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQRGH
DomRVHQHFHVViULR
F
PRQLWRUDURFXPSULPHQWRGHOHLVHUHJXODPHQWRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHGH
HYHQWXDLVVLWXDo}HVIDWRVQRWtFLDVTXHSRVVDPDIHWDUDVRSHUDo}HVRXDLPDJHPGD&RPSDQKLD
FDEHQGR OKH FRPSDUWLOKDU WDLV IDWRV HP UHXQLmR GD GLUHWRULD SDUD GHILQLomR GH SODQR GH DomR VH
QHFHVViULR
G
PRQLWRUDUDWUDPLWDomRGHSURMHWRVHQYROYHQGRFULDomRRXPRGLILFDomRGHOHLVRXQRUPDWLYRV
HUHJXODPHQWRVHPLWLGRVSRUHQWLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHVHXVHIHLWRVDLQGDTXHSRWHQFLDLVVREUH
DVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUDH[LVWrQFLDGHWDLVPXGDQoDVHPUHXQLmR
GDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQRGHDomR
H
PRQLWRUDURVHIHLWRVMXUtGLFRVSRWHQFLDLVRXHIHWLYRVJHUDGRVSHODVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
UHODFLRQDGRVDRVULVFRVVRFLRDPELHQWDLVQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFDEHQGROKHFRPSDUWLOKDUD
H[LVWrQFLDGHLPSDFWRVQHJDWLYRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULDSDUDGHILQLomRGHSODQRGHDomR
I
TXDQGRIRURFDVRDX[LOLDUDiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVQDLPSOHPHQWDomRGRVSODQRVGH
DomRGD&RPSDQKLD
J
LPSODQWDU R &yGLJR GH &RQGXWD GD &RPSDQKLD EHP FRPR UHDOL]DU D ILVFDOL]DomR GR
FXPSULPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGHWDOFyGLJRSUHVWDQGRHVFODUHFLPHQWRVDRVFRODERUDGRUHVVHPSUH
TXHQHFHVViULRHSURPRYHQGRDWLYLGDGHVSDUDGLYXOJDomRHWUHLQDPHQWRGRVFRODERUDGRUHV
K
DYDOLDU H DX[LOLDU RV FRODERUDGRUHV QD LGHQWLILFDomR GH VLWXDo}HV TXH UHSUHVHQWHP RX
DSDUHQWHPUHSUHVHQWDUXPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
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DX[LOLDUDVGHPDLViUHDVGD&RPSDQKLDQDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHV

M
UHFHEHU GHQ~QFLDV HQFDPLQKDGDV H LQVWDXUDU H FRQGX]LU SURFHVVRV GH LQYHVWLJDomR
LQGHSHQGHQWHSDUDVXDDSXUDomR
N
)D]HULQWHUIDFHFRPRVyUJmRVUHJXODGRUHVDPELHQWDLVGHYLJLOkQFLDHGHILVFDOL]DomRFRP
UHVSHLWRjVVROLFLWDo}HVIRUPDLVHSURPRYHUDo}HVFRUUHWLYDVQRTXHIRUH[LJLGR
O
,GHQWLILFDU DV QHFHVVLGDGHV GH WUHLQDPHQWR H DVVHJXUDU TXH WRGRV RV PHPEURV GH VWDII
UHDOL]DUDP RV WUHLQDPHQWRV QHFHVViULRV H YHULILFDU UHJXODUPHQWH R FRQKHFLPHQWR SRU PHLR GH
H[DPHVGHFRPSOLDQFH
P
$VVHJXUDUTXHDVHPSUHVDVGR*UXSRHVHXVPHPEURVGHVWDIIWHQKDPWRGRVRVUHJLVWURV
H[LJLGRVHOLFHQoDVSDUDFRQGX]LUVHXVQHJyFLRV
Q
0RQLWRUDU DV DWLYLGDGHV GR *UXSR GH PDQHLUD SURDWLYD SDUD GHWHFWDU H SUHYHQLU YLRODo}HV
SRWHQFLDLVjVUHJUDV
R

&RQGX]LULQYHVWLJDo}HVLQWHUQDVTXDQGRQHFHVViULR

Área de Auditoria Interna
$iUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRU

DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
VXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULR


IRUQHFHUTXDQGRVROLFLWDGRLQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP


DSUHVHQWDUTXDQGRVROLFLWDGRVXDSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDRULVFR PDJQLWXGHGH
LPSDFWRHSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGRH


SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD

$VDWULEXLo}HVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDVmRDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR
DVDWLYLGDGHVGDiUHDUHSRUWDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULD
F
$GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RVVDDGPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULDHGLYHUVRVyUJmRVHP
HVSHFLDOR&RPLWrGHCompliancePRQLWRUDPHDYDOLDPSRUPHLRVTXHFRQVLGHUDPRVDGHTXDGRV
VHDVRSHUDo}HVTXHHIHWXDPRVHVWmRGHDFRUGRFRPDVSROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVHVHUHSUHVHQWDP
H[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWRGRVQRVVRVREMHWLYRV
(PYLVWDGHQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRV
H DJHQWHV GR JRYHUQR HQWHQGHPRV TXH QRVVD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO DWXDO SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVpDGHTXDGD
3RUILPHQWHQGHPRVTXHDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDYHULILFDUD
HIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVHPSUHTXHQHFHVViULRVHQGRTXHQRPtQLPR
XPDYH]DRDQRUHYLVDPRVQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
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(VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

6HJXLQGR R PRGHOR GH ³7UrV /LQKDV GH 'HIHVD´ R JHUHQFLDPHQWR GRV 5LVFRV GD &RPSDQKLD p
PXOWLGLVFLSOLQDUHHQYROYHDViUHDV L R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR LL R&RPLWrGH$XGLWRULD LLL D
'LUHWRULD LY D$XGLWRULD,QWHUQD Y R&RPLWrGH5LVFRV YL R&RPLWrGH&RPSOLDQFH YLL DiUHDGH
*HVWmRGH5LVFRVH YLLL DVÈUHDVGH1HJyFLRVUHVSHLWDQGRDHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDDSUHVHQWDGD
DEDL[R


F
$GHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGHFRQWUROHLQWHUQRHVWiDGHTXDGD
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGH0HUFDGR
D

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mR DGRWDPRV XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD HVSHFtILFD SDUD R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR
DSHVDU GH HQWHQGHPRV TXH RV ULVFRV DRV TXDLV HVWDPRV DWXDOPHQWH H[SRVWRV QmR UHTXHUHP D
XWLOL]DomRGHLQVWUXPHQWRVFRPSOH[RV$IRUPDFRPTXHQRVVDDGPLQLVWUDomRDWXDOPHQWHJHUHQFLD
HVVHVULVFRVSDUHFHDGHTXDGDDRQRVVRSRUWHHFRPSOH[LGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHV
1mR REVWDQWH QRVVD iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV JHUHQFLD FRQVWDQWHPHQWH WDLV ULVFRV H
SDVVDPRV D DGRWDU XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV IRUPDOL]DGD FRQIRUPH GHVFULWD QD
6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXHSRGHVHUDFHVVDGDQRwebsite DOLLQGLFDGRTXH
WDPEpPpDSOLFiYHODRVULVFRVGHPHUFDGR
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2VULVFRVSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRLQFOXLQGRULVFRVGHPHUFDGRHVWmRUHODFLRQDGRVDWRGR
H TXDOTXHU HYHQWR GHFRUUHQWH GH LQFHUWH]DV DR TXDO HVWDPRV H[SRVWRV H TXH SRVVD LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHRDOFDQFHGHQRVVRVREMHWLYRVHGHJHUDomRGHYDORU
(QWUHRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVEXVFDPRVSURWHomRSRGHPRVLQGLFDU

5LVFRGHWD[DVGHMXURVpRULVFRGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVGHFRUUHGHHPSUpVWLPRV
GHORQJRSUD]RDWUHODGRVDWD[DVYDULiYHLVVHQGRTXHWDOPRGLILFDomRSRGHPDXPHQWDUDVGHVSHVDV
ILQDQFHLUDVUHODWLYDVDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFDSWDGRVQRPHUFDGR

5LVFRFDPELDOpRULVFRTXHH[LVWHQDVRSHUDo}HVFRPHUFLDLVIXWXUDVHVHGiSULQFLSDOPHQWH
HPUD]mRGHLPSRUWDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVSDUDUHYHQGD

5LVFRGHFUpGLWRpDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDUHVXOWDQWHGDLQFHUWH]DTXDQWRDRUHFHELPHQWR
GHYDORUHVSDFWXDGRVFRPRSHUDGRUDVGHFDUWmR(VVHULVFRpSULQFLSDOPHQWHSURYHQLHQWHGDVFRQWDV
DUHFHEHUGHFOLHQWHVH

5LVFRGHOLTXLGH]FRQVLVWHQDHYHQWXDOLGDGHGHQmRGLVSRUPRVGHUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUD
FXPSULU FRP QRVVRV FRPSURPLVVRV HP IXQomR GRV GLIHUHQWHV SUD]RV GH UHDOL]DomROLTXLGDomR GH
QRVVRVGLUHLWRVHREULJDo}HV
LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRSRVVXtPRVXPDSROtWLFDIRUPDOGHFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVSRLVQmR
FRQWUDWDPRVWDLVLQVWUXPHQWRV
LLL 

LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRFRQWUDWDPRVLQVWUXPHQWRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 
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LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSUiWLFDJHULURVULVFRVH[LVWHQWHVGHIRUPDFRQVHUYDGRUDVHQGRTXHHVWD
SUiWLFDSRVVXLFRPRSULQFLSDLVREMHWLYRVSUHVHUYDURYDORUHDOLTXLGH]GRVDWLYRVILQDQFHLURVHJDUDQWLU
UHFXUVRVILQDQFHLURVSDUDRERPDQGDPHQWRGRVQHJyFLRV
%XVFDPRV PLWLJDU RV ULVFRV GH PHUFDGR DRV TXDLV HVWDPRV H[SRVWRV SRU PHLR GDV VHJXLQWHV
SUiWLFDV

5LVFRGHWD[DVGHMXURVRVYDORUHVGHFUpGLWRWRPDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
VmRLUUHOHYDQWHVHFRQRPLFDPHQWHQDRSHUDomRGHIRUPDTXHDYDULDomRGDWD[DGHMXURVQmRLPSOLFD
ULVFRUHOHYDQWH$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLOLTXLGH]HPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DTXH
VmRDWUHODGRVDRPHVPRLQGH[DGRUGRVMXURVGDVREULJDo}HVGHFUpGLWR
•
5LVFRFDPELDORJHUHQFLDPHQWRUHDOL]DGRSDUDPLWLJDURVHIHLWRVGRULVFRFDPELDOpIHLWRSHOD
&RPSDQKLD SRU PHLR GH L  SDJDPHQWR GH SURGXWRV LPSRUWDGRV GH IRUPD SDUFHODGD GHVGH R
PRPHQWRGDFRORFDomRGRSHGLGRDWpDHQWUHJDGDPHUFDGRULDQR%UDVLOH LL UHSDVVHGHHYHQWXDLV
DXPHQWRVGHFXVWRVDGYLQGRVGHYDULDomRFDPELDOGLUHWDPHQWHQRSUHoRILQDOGRSURGXWRGHPRGRD
WHQWDWLYDPHQWHPDQWHURVSDWDPDUHVGHPDUJHP
•
5LVFRGHFUpGLWR2ULVFRGHFUpGLWRGD&RPSDQKLDVHFDUDFWHUL]DSHORQmRFXPSULPHQWRSRU
XPFOLHQWHRXXPDFRQWUDSDUWHHPXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURGHVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLV$V
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmRUHODFLRQDGDVjORFDomRGHEHQVPyYHLVHHVSDoRVSDUDDFRORFDomR
GH SURGXWRV HOHWU{QLFRV SULQFLSDOPHQWH SDLQpLV HOHWU{QLFRV SDUD D GLYXOJDomR LQIRUPDWL]DGD GH
SXEOLFLGDGHHGDGRVGHLQWHUHVVHS~EOLFRRXSDUWLFXODUHDFDUWHLUDGHFOLHQWHVDOpPGHGLYHUVLILFDGD
p FRQVWDQWHPHQWH PRQLWRUDGD FRP R REMHWLYR GH UHGX]LU SHUGDV SRU LQDGLPSOrQFLD $ &RPSDQKLD
DGRWDSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVGHVHOHWLYLGDGHHDQiOLVHGDFDUWHLUDGHFOLHQWHVYLVDQGRSUHYHQLU
SHUGDVSRULQDGLPSOrQFLD
$ &RPSDQKLD HVWDEHOHFH XPD SURYLVmR SDUD UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO TXH UHSUHVHQWD VXD
HVWLPDWLYDGHSHUGDVHVSHUDGDVFRPUHODomRjVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHRXWURVFUpGLWRV2V
OLPLWHV GH FUpGLWR VmR HVWDEHOHFLGRV SDUD WRGRV RV FOLHQWHV FRP EDVH HP FULWpULRV LQWHUQRV GH
FODVVLILFDomR H RV YDORUHV FRQWiEHLV UHSUHVHQWDP D H[SRVLomR Pi[LPD GR ULVFR GH FUpGLWR $
&RPSDQKLD PRQLWRUD VXD FDUWHLUD GH UHFHEtYHLV SHULRGLFDPHQWH H R GHSDUWDPHQWR GH RSHUDo}HV
ILQDQFHLUDVHGHSDUWDPHQWRMXUtGLFRVmRDWLYRVQDVQHJRFLDo}HVMXQWRDRVGHYHGRUHV$OpPGLVVRD
&RPSDQKLDWHPFRPRREULJDomRDYDOLDURVULVFRVGDVFRQWUDSDUWHVHEXVFDGLYHUVLILFDUDH[SRVLomR
SHULRGLFDPHQWH
$DGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDTXHDH[SRVLomRPi[LPDDRULVFRGHFUpGLWRGHVHXVDWLYRVILQDQFHLURV
HVWi UHSUHVHQWDGD SHORV VDOGRV GH FRQWDV D UHFHEHU UHJLVWUDGRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO GD
&RPSDQKLD
•
5LVFRGHOLTXLGH]DJHVWmRSUXGHQWHGRULVFRGHOLTXLGH]LPSOLFDPDQWHUGLVSRQLELOLGDGHVGH
FDSWDomR SRU PHLR GH OLQKDV GH FUpGLWR FRPSURPLVVDGDV H FDSDFLGDGH GH OLTXLGDU SRVLo}HV GH
PHUFDGR$QRVVDDGPLQLVWUDomRPRQLWRUDDVSUHYLV}HVFRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]SDUD
DVVHJXUDUTXHKDMDFDL[DVXILFLHQWHSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Y

LQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1yVQmRRSHUDPRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVHVSHFXODWLYRV
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YL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDIRLUHFHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGDSDUDILQVGH
DGHTXDomR jV UHJUDV GR VHJPHQWR GH OLVWDJHP 1RYR 0HUFDGR GD % VHJXLQGR RV SULQFtSLRV
DGRWDGRV SRU QRUPDV GH JHVWmR GH ULVFR HPSUHVDULDO UHFRQKHFLGDV QR PHUFDGR FRPR D ,62
DILPGHDYDOLDUHPRQLWRUDURVULVFRVHVWDWXWiULRVWULEXWiULRVHVWUDWpJLFRVRSHUDFLRQDLV
ILQDQFHLURVHUHJXODWyULRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDSURSRUFLRQDQGRXPPHFDQLVPRSDUD
SULRUL]DomR GHVVHV ULVFRVH FRQVHTXHQWHPHQWH XPD IHUUDPHQWD GH GLUHFLRQDPHQWR GRV HVIRUoRV
SDUDPLWLJDUVXDPDWHULDOL]DomRFRQIRUPHGHVFULWDQD6HomR E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1RVVD iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p UHVSRQViYHO SRU DIHULU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV
QRVVRV SURFHVVRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV VXJHULQGR TXDQGR QHFHVViULR DOWHUDo}HV DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRjGLUHWRULDILQDQFHLUDHDR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHGHYHPGHILQLUHP
FRQMXQWRFRPDiUHDGHJHVWmRGHULVFRRVSODQRVGHDomRSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVDYDOLDQGR
TXDQGRQHFHVViULRPXGDQoDVQRVOLPLWHVGHH[SRVLomRGLUHWUL]HVHSROtWLFDV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVHHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDGHQRVVD
HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV YHMD D 6HomR  E LLL  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
1RVVD DGPLQLVWUDomR PRQLWRUD H DYDOLD VH DV RSHUDo}HV TXH HIHWXDPRV HVWmR GH DFRUGR FRP DV
SROtWLFDVSRUQyVDGRWDGDVHVHUHSUHVHQWDPH[SRVLomRDULVFRVTXHFRPSURPHWDPRDWHQGLPHQWR
GRVQRVVRVREMHWLYRV$OpPGLVWRQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRVXP&RPLWrGH
$XGLWRULDLQVWDODGRFRQIRUPHSUiWLFDUHFRPHQGDGDSHOR1RYR0HUFDGRHVHPSUHTXHQHFHVViULR
UHYLVDPRVQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVSDUDDGHTXiORVHDWXDOL]iORV
$FUHGLWDPRVTXHFRQVHJXLPRVPRQLWRUDURVULVFRVLQHUHQWHVjVQRVVDVDWLYLGDGHVGHIRUPDHILFD]H
FRQVLGHUDPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVLPSOHPHQWDGRVVmRDGHTXDGRV
SDUDPRQLWRUDURVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRVEHPFRPRDRQRVVRSRUWHHFRPSOH[LGDGHGH
QRVVDVDWLYLGDGHV
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 'HVFULomR'RV&RQWUROHV,QWHUQRV

D
SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

,PSOHPHQWDPRV H PDQWHPRV SUiWLFDV H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH EXVFDP IRUQHFHU DRV
QRVVRV DFLRQLVWDV PDLRU VHJXUDQoD VREUH D FRQILDELOLGDGH GH QRVVDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H
GHPDLV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DOpP GH SRVVXLUPRV XPD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV
DOLQKDGRVjQRVVDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHVFULWDQD6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2EMHWLYDQGR DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP HODERUDGDV GH IRUPD ILGHGLJQD
UHIOHWLQGR FRQVLVWHQWHPHQWH VHXV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV H SUHSDUDGDV HP
FRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV DGRWDPRV GLYHUVDV SUiWLFDV H FRQWUROHV LQWHUQRV TXH
JDUDQWHPDWUDQVSDUrQFLDHDFRQILDELOLGDGHGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V SURFHVVRV H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH DGRWDPRV EDVHLDPVH SULQFLSDOPHQWH HP
LGHQWLILFDURVIDWRUHVGHULVFRHVXDVLPSOLFDo}HVQDSHUVHFXomRGHQRVVRVREMHWLYRV3DUDLVVRQRVVR
SURFHVVR FRQVLVWH EDVLFDPHQWH HP DYDOLDUPRV SHULRGLFDPHQWH R SRWHQFLDO GH LPSDFWR H
SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH WDLV ULVFRV FRQVLGHUDQGR DLQGD RV OLPLWHV GH ULVFR TXH HVWDPRV
GLVSRVWRVDLQFRUUHUQDEXVFDSRUUHWRUQRHJHUDomRGHYDORU2VSURFHVVRVUHODFLRQDGRVFRPQRVVD
JHVWmRGHULVFRVGHcompliance HQFRQWUDPVHGHWDOKDGRVQD6HomRDEDL[R

&RQVLGHUDPRV QRVVDV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV HILFLHQWHV H DGHTXDGDV DR QRVVR SRUWH H j
FRPSOH[LGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHV

E  HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

(VWmRHQYROYLGRVQRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD L R&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR LL  R &RPLWr GH $XGLWRULD LLL  D 'LUHWRULD LY  D $XGLWRULD ,QWHUQD Y  R &RPLWr GH
5LVFRV YL R&RPLWrGH&RPSOLDQFH YLL DiUHDGH*HVWmRGH5LVFRVH YLLL DVÈUHDVGH1HJyFLRV

F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

3DUD FDGD XPD GDV iUHDV GD QRVVD &RPSDQKLD IRUDP GHILQLGRV RV VHXV UHVSHFWLYRV IOX[RV
RSHUDFLRQDLVHVWDEHOHFHQGRDVXDUHVSHFWLYDDWULEXLomROLPLWHGHFRPSHWrQFLDHUHVSRQVDELOLGDGH

7RGRVRVSURFHVVRVVmRUHYLVDGRVSHORVUHVSRQViYHLVSRUFDGDiUHD 'LUHWRUHVRX*HUHQWHV HSHORV
*HUHQWHV GH $XGLWRULD ,QWHUQD H GH &RQWURODGRULD (VVHV FRODERUDGRUHV UHSRUWDP TXDOTXHU
DQRUPDOLGDGH DR &RPLWr GH $XGLWRULD HRX j 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD QRVVD
&RPSDQKLD TXH TXDQGR HQWHQGHU QHFHVViULR UHSRUWD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
$GLFLRQDOPHQWHFDEHj'LUHWRULDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVLQIRUPDURPHUFDGRVREUHTXDLVTXHU
DOWHUDo}HVVREUHDVDWLYLGDGHVGHFRQWUROHVLQWHUQRVDXGLWRULDLQWHUQDJHVWmRGHULVFRVHFRPSOLDQFH
QRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

$LQGDVmRH[HFXWDGRVWHVWHVSHULyGLFRVSDUDDYDOLDUDHILFiFLDHDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
TXHVmRUHDOL]DGRVSHODiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDFXMDVDWULEXLo}HVHVWmRGHVFULWDV
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$GHPDLV WRGRV RV FRODERUDGRUHV GHYHP FXPSULU DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV QD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV EHP FRPR ]HODU SDUD VHX FXPSULPHQWR H FRQKHFLPHQWR QmR VHQGR
WROHUDGRRVHXGHVFXPSULPHQWR

3RU ILP p REULJDomR GH WRGRV LQIRUPDU RV ULVFRV GHWHFWDGRV SRGHQGR VHU WDO DVVXQWR UHPHWLGR
GLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2 UHSRUWH GH VLWXDo}HV GH GHVFXPSULPHQWR RX SRVVtYHLV YLRODo}HV jV SROtWLFDV D RXWUDV QRUPDV
LQWHUQDV
HRX
j
OHJLVODomR
DSOLFiYHO
GHYH
VHU
IHLWR
SHOR
VLWH
KWWSVZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUHOHWURPLGLDRXSHORWHOHIRQHGHVHJXQGDIHLUD
DVH[WDIHLUDGDVKjVKQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGRV&DQDLVGH'HQ~QFLDGLVSRQtYHO
HPKWWSZZZHOHWURPLGLDFRPEUSROLWLFDBGHBJHVWDRBGRVBFDQDLVBGHBGHQXQFLDSGI

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

7RGDV DV UHFRPHQGDo}HV IHLWDV SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VmR DYDOLDGDV HP UHXQL}HV GDV
HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVHVXEPHWLGDVDR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDUD
SHUWLQrQFLDGHHYHQWXDLVDMXVWHVHPHGLGDVDVHUHPWRPDGDV

2VDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDYDOLDUDPRVLVWHPDFRQWiELOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHP
FRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHFRPRREMHWLYRGHGHWHUPLQDUDQDWXUH]DRSRUWXQLGDGHHH[WHQVmRGDDSOLFDomR
GRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDPDVQmRSDUDILQVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRHVSHFtILFDVREUHHVVHV
FRQWUROHVLQWHUQRV

1mR IRL UHSRUWDGR SHORV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV TXDOTXHU GHILFLrQFLD VLJQLILFDWLYD QRV QRVVRV
FRQWUROHV LQWHUQRV QD ~OWLPD FRPXQLFDomR GH GHILFLrQFLDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV HQYLDGR j QRVVD
&RPSDQKLD&RQWXGRIRUDPDSUHVHQWDGDVUHFRPHQGDo}HVGHQWUHDVTXDLV

1. Política de normas e procedimentos (aplicável a todas as Companhias)

2V GLYHUVRV FRPHQWiULRV LQFOXtGRV QR UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV SRGHULDP VHU PLWLJDGRV H DWp
PHVPRUHGX]LGRVDXPQ~PHURLQVLJQLILFDQWHFRPDLPSODQWDomRGHXPDSROtWLFDIRUPDOGHQRUPDV
HSURFHGLPHQWRV

$LPSODQWDomRGHXPDSROtWLFDGHVVDQDWXUH]DDSHUIHLoRDULDRVSURFHVVRVHDWLYLGDGHVHVSHFtILFDV
GRV FRODERUDGRUHV FRP FRQVHTXHQWH UHGXomR GR QtYHO GH HUURV SRU PHLR GD DWULEXLomR GH
UHVSRQVDELOLGDGHVjVGLYHUVDVIXQo}HVGHVHQYROYLGDVSHORVYiULRVGHSDUWDPHQWRVHHTXLSHV0DLV
LPSRUWDQWH DLQGD VHULD R IRUWDOHFLPHQWR GD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HP GHFRUUrQFLD GH XP
PRQLWRUDPHQWRHILFD]HHILFLHQWHGDDOWDDGPLQLVWUDomRVREUHRVGLYHUVRVSURFHVVRVGRJUXSR

$VSROtWLFDVVHULDPDLQGDLPSODQWDGDVQDVGLYHUVDVFRPSDQKLDVFRQWURODGDVJDUDQWLQGRTXHRHVWLOR
RSHUDFLRQDO H GH JHVWmR GD DOWD DGPLQLVWUDomR IRVVHP UHSURGX]LGRV HP WRGDV DV FRPSDQKLDV GR
JUXSRGD&RPSDQKLD

2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH VHMD GHVHQYROYLGD XPD SROtWLFD GH QRUPDV H SURFHGLPHQWRV
IRUPDOL]DGDDEUDQJHQGRGHQWUHRXWURVRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

•
0DSHDPHQWRIRUPDOGHWRGRVRVGHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLDLGHQWLILFDQGRDVSHVVRDV
FKDYHVUHODFLRQDGDVDRSURFHVVR

•

,GHQWLILFDomR GH IDOKDV QR GHFRUUHU GDV WDUHIDV H[HFXWDGDV H RV UHVSHFWLYRV LPSDFWRV QRV
GHSDUWDPHQWRV

•

,GHQWLILFDomRGDVWDUHIDVTXHGHYHULDPVHUH[HFXWDGDVQHVVHVGHSDUWDPHQWRV

•

$WULEXLomRDRVFRODERUDGRUHVGRVOLPLWHVGHSUD]RVSDUDDH[HFXomRGDVWDUHIDVDVVLPFRPROLPLWH
GHDOoDGDSDUDXWLOL]DomRGRVLVWHPDDSOLFDGRDRHVFRSRGRWUDEDOKR

•

$WULEXLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVREUHDVWDUHIDVH[HFXWDGDV
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•

&RQVFLHQWL]DomRGRVFRODERUDGRUHVVREUHDQHFHVVLGDGHGHHODERUDomRGHFRQWUROHVIRUPDOL]DomR
HUHYLVmRVREUHDVWDUHIDVH[HFXWDGDV

•

)HHGEDFNIRUPDO

$V QRUPDV H SURFHGLPHQWRV GHYHP VHU UHYLVDGRV H DSURYDGRV SHOD DOWD DGPLQLVWUDomR
SHULRGLFDPHQWHHPDQWLGRVGLVSRQtYHLVIDFLOPHQWHDWRGRVRVGHSDUWDPHQWRVHFRODERUDGRUHV

2. Identificação de bens do ativo fixo (aplicável a todas as Companhias)

$RGHFRUUHUGDDXGLWRULDRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRQVWDWDUDPTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLD
LGHQWLILFDomRGHWRGRVRVDWLYRVIL[RVHSDUDDOJXQVLWHQVSDUDRVTXDLVHVWDLGHQWLILFDomRH[LVWHHOHV
QmRIRUDPORFDOL]DGRVQRUHODWyULRGHEHQVFRPEDVHHPVHXFyGLJRGHLGHQWLILFDomRDWUDYpVGRV
SURFHGLPHQWRVUHDOL]DGRV

$ QmR LGHQWLILFDomR GRV EHQV SRGH RFDVLRQDU XP VDOGR GH DWLYR IL[R LQFRUUHWR XPD YH] TXH
LPSRVVLELOLWDRFRQWUROHGRVEHQVGD&RPSDQKLD

2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH D &RPSDQKLD UHDOL]H XP LQYHQWiULR ItVLFR GH WRGR VHX DWLYR
LPRELOL]DGRGHIRUPDSDGURQL]DGDSDUDWRGDVHPSUHVDVGRJUXSRLPSOHPHQWDQGRXPVLVWHPDGH
FRQWUROHGHEHQVGHDWLYRIL[RHDSOLFDomRGHSODFDVHWLTXHWDVGHSDWULP{QLRQRVEHQVIL[RVSDUDFODUD
LGHQWLILFDomRGRVDWLYRV

$GLFLRQDOPHQWHRVDXGLWRUHVUHFDOFXODUDPDGHSUHFLDomRHLGHQWLILFDUDPYDULDo}HVQRVFiOFXORVGH
DXGLWRULDQmRUHDOL]DGRSHOD&RPSDQKLD(VVDVGLIHUHQoDVSRGHPRFRUUHUGHYLGRjUHFODVVLILFDomR
HQWUH RV JUXSRV GR DWLYR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO TXH SRGHP JHUDU GLYHUJrQFLDV QR FiOFXOR GH
GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR XPD YH] TXH RV LWHQV VmR FDGDVWUDGRV FRP XPD WD[D H DSyV VHUHP
UHFODVVLILFDGRVQmRWrPDVWD[DVDMXVWDGDV

2VDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPTXHD&RPSDQKLDDSyVRLQYHQWiULRGRDWLYRItVLFRUHDOL]HXPDDQiOLVH
GHWDOKDGDGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOSDUDJDUDQWLUTXHDVWD[DVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
FDGDVWUDGDVHRLQtFLRGDYLGD~WLOGHVVHVDWLYRVHVWHMDPDGHTXDGDV

3. Diferença entre o saldo de contábil e a composição analítica (aplicável a Eletromidia)
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHVDOGRVGLYHUJHQWHVHQWUHRVVDOGRVFRQWiEHLV
GHFOLHQWHVQDFLRQDLVTXDQGRFRPSDUDGRFRPRUHODWyULRDQDOtWLFRQRPRQWDQWHGH5PLO

&RP EDVH QRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD UHDOL]DGRV HP  GH GH]HPEUR GH  RV DXGLWRUHV
HQWHQGHUDP TXH RV SURFHGLPHQWRV UHDOL]DGRV PLWLJDUDP RV ULVFRV GH GLVWRUo}HV UHOHYDQWHV QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GHYLGR PRQWDQWH WRWDO GD GLYHUJrQFLD LGHQWLILFDGD 3RUpP R IDWR GD
H[LVWrQFLD GH GLYHUJrQFLD HQWUH RV VDOGRV FRQWiEHLV H UHODWyULRV DQDOtWLFRV VXSRUWHV GHPRQVWUD D
DXVrQFLDGHFRQFLOLDomRRXFRQWUROHVSRUSDUWHGD&RPSDQKLDTXHSRGHULDFDXVDUHUURVHGLVWRUo}HV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH D &RPSDQKLD HIHWXH D UHFRQFLOLDomR WHPSHVWLYDPHQWH FRP RV
UHODWyULRV DQDOtWLFRV VXSRUWHV DOpP GH LPSOHPHQWDU SURFHVVR GH UHYLVmR GH IRUPD D HYLWDU D
RFRUUrQFLDGHHUURVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
4.
Diferença entre o saldo de contábil e a resposta de circularização de partes
relacionadas (aplicável a Publibanca S.A.)
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDYDHPGHGH]HPEURGHVDOGRVGLYHUJHQWHVHQWUHRVVDOGRVFRQWiEHLV
GH SDUWHV UHODFLRQDGDV MXQWR DR VyFLR /XFLDQR )HUUHLUD TXDQGR FRPSDUDGR FRPD UHVSRVWD GH
FLUFXODUL]DomRUHFHELGDQRPRQWDQWHGH5PLO
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$SHVDUGDMXVWLILFDWLYDDSUHVHQWDGDGDRULJHPGRVDOGRDSUHVHQWDGRHPGHGH]HPEURGH
RQGHRPRQWDQWHHQYROYLGRIRLJHUDGRQDFRQWUDSUHVWDomRQDDTXLVLomRGD&RPSDQKLDSHORJUXSR2
IDWR GD H[LVWrQFLD GH GLYHUJrQFLD HQWUH RV VDOGRV FRQWiEHLV DSUHVHQWDGRV H D UHVSRVWD GH
FLUFXODUL]DomRGHPRQVWUDDDXVrQFLDGHFRQFLOLDomRHQWUHDVSDUWHVRXIDOKDQRVFRQWUROHVSRUSDUWH
GD&RPSDQKLDTXHSRGHULDFDXVDUGLVWRUo}HVQDDSUHVHQWDomRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH D &RPSDQKLD HIHWXH D UHFRQFLOLDomR WHPSHVWLYDPHQWH FRP DV
SDUWHV UHODFLRQDGDV HQYROYLGDV DOpP GH LPSOHPHQWDU SURFHVVR GH UHYLVmR GH IRUPD D HYLWDU D
RFRUUrQFLDGHHUURVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

5.
PIS/COFINS - controle de créditos ineficaz - ativo imobilizado (aplicável a Eletromidia
e TV Minuto)
(PVXDVDQiOLVHVRVDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPSRULQWHUPpGLRGRVYDORUHVUHJLVWUDGRVQDDSXUDomRPHQVDO
HFRQWUROHHQYLDGRTXHDV&RPSDQKLDVDSURSULDPFUpGLWRVGH3,6H&2),16UHODWLYRVDRVHQFDUJRVGH

GHSUHFLDomRGHEHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRFRQIRUPHSHUPLWLGRSRUSUHYLVmROHJDOH[SUHVVD 

“Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta
Lei sobre o valor:
I
- dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI, VII e XI
do caput, incorridos no mês” (grifos nossos)
$RVROLFLWDURFRQWUROHGHDWLYRVLPRELOL]DGRVRVDXGLWRUHVIRUDPLQIRUPDGRVSHODDGPLQLVWUDomRTXH
HVVD PHPyULD GHFiOFXORYHPVHQGR DOYR GH PDSHDPHQWR GH PHOKRULD GDV HPSUHVDV GRHVFRSR
GHVGHMiTXHHODQmRSRVVXLXPDFRPSRVLomRFRQVLVWHQWHSDUDHVVHFUHGLWDPHQWR

2FRUUH TXH QmR Ki GRFXPHQWR TXH FRPSURYH RV YDORUHV FRQWDELOL]DGRV FRPR GHVSHVDV FRP
GHSUHFLDomRHHVWRUQRGRVFUpGLWRVUHIHUHQWHVjVEDL[DVGHWDLVDWLYRV2VDXGLWRUHVIRUDPLQIRUPDGRV
GH TXH DV FDXVDV SDUD HVWH SUREOHPD VmR DV UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV YLYHQFLDGDV SHODV
VRFLHGDGHVHDIDOWDGHFRQKHFLPHQWRVREUHSHUGDVTXHEUDVRXURXERVGHEHQVSRUVHWUDWDUHPGH
YHtFXORV HP TXH HVVDV FRPHUFLDOL]DP SXEOLFLGDGH DWUDYpV GH SRU H[HPSOR WHOHYLVRUHV H
FRPSXWDGRUHVORFDOL]DGRVHPORFDLVS~EOLFRVHSULYDGRVFRPRHPPHWURVWUHQVHDHURSRUWRV

$SHVDUGHVVHFiOFXOROHYDUHPFRQVLGHUDomRDOHJLVODomRYLJHQWHRVDXGLWRUHVQmRSRGHPDVVHJXUDU
D YHUDFLGDGH GRV YDORUHV TXH YrP VHQGR DSURSULDGRV D WtWXOR GH GHSUHFLDomR VREUH RV DWLYRV
LPRELOL]DGRV SHODV VRFLHGDGHV XPD YH] TXH IRUDP DOHUWDGRV TXDQWR j LQH[LVWrQFLD GH KLVWyULFR
FRQVLVWHQWH VREUH RV DWLYRV LPRELOL]DGRV DGYLQGRV GDV LQFRUSRUDo}HV H D IDOWD GH EDL[D VREUH RV
DWLYRV SHUGLGRVTXHEUDGRV H VXD FRQVHTXHQWH IDOWD GH HVWRUQR VREUH RV FUpGLWRV SRVVLYHOPHQWH
DSURSULDGRVDPDLRU

3RU ILP GLDQWH GRV DUJXPHQWRV DSUHVHQWDGRV RV DXGLWRUHV QmR DIDVWDUDP D SRVVLELOLGDGH GDV
VRFLHGDGHV HVWDUHP VXMHLWDV D HYHQWXDLV TXHVWLRQDPHQWRV SHOR )LVFR )HGHUDO D UHVSHLWR GR DWLYR
LPRELOL]DGR H GRV HQFDUJRV GH GHSUHFLDomR DSURSULDGRV SRGHQGR VRIUHU HYHQWXDLV SHQDOLGDGHV
DWUDYpVGDDSOLFDomRGHPXOWDVHMXURVVREUHRPRQWDQWHGRFUpGLWRJORVDGR

6. EFD-Contribuições - entregue em branco (aplicável a Eletromidia e TV Minuto)
2VDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPTXHDVHPSUHVDVYrPUHDOL]DQGRDHQWUHJDGRVDUTXLYRVGDREULJDomR
DFHVVyULD ()'&RQWULEXLo}HV HP EUDQFR H FRQVHTXHQWHPHQWH GLYHUJHQWH GDV LQIRUPDo}HV
FRQVWDQWHVQDVDSXUDo}HVGRVWULEXWRV3,6H&2),16

$UHIHULGDREULJDomRDFHVVyULDWHPDILQDOLGDGHGHGHPRQVWUDUDDSXUDomRGDVFRQWULEXLo}HVVRFLDLV
3,6H&2),16UHIHUHQWHVjVRSHUDo}HVHSUHVWDo}HVSUDWLFDGDVSHORFRQWULEXLQWHPHQVDOPHQWH
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8PDYH]GHWHUPLQDGRSHOD5HFHLWD)HGHUDOSHODREULJDWRULHGDGHGR()'&RQWULEXLo}HVRDUWLJR
,,,GD0HGLGD3URYLVyULDQSUHYLXRVHJXLQWH

“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos
do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou
omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos
estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (...)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:
a) 3% (três por cento), não inferior a R$100,00 (cem reais), do valor das transações comerciais ou
das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja
responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta” (grifos acrescidos)
1HVVHPHVPRVHQWLGRRDUWGD/HLQGLVS}HTXHDVSHVVRDVMXUtGLFDVTXHUHJLVWUDUHP
VHXV QHJyFLRV H DWLYLGDGHV SRU PHLR GH VLVWHPD GH SURFHVVDPHQWR HOHWU{QLFR GH GDGRV ILFDP
REULJDGDVDPDQWHURVUHIHULGRVDUTXLYRVGLJLWDLVHVLVWHPDVjGLVSRVLomRGD5HFHLWD)HGHUDO$LQGD
QR DUW  LQFLVR ,, H SDUiJUDIR ~QLFR GR GLVSRVLWLYR OHJDO DSRQWDGR DFLPD p SUHYLVWD D VHJXLQWH
SHQDOLGDGHHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGRH[SRVWR

“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes
penalidades:
(...)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações
referentes aos registros e respectivos arquivos Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que
utilizarem o Sistema Público de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo
serão reduzidas
I
- à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; e
II
- a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação.”
(Redação dada pela Lei nº 13.670, de 2018) (grifos acrescidos)
'HVVHPRGRRVDXGLWRUHVQmRGHVFDUWDUDPDSRVVLELOLGDGHGHDVDXWRULGDGHVILVFDLVTXHVWLRQDUHP
D LQH[LVWrQFLD GH LQIRUPDo}HV QR DUTXLYR GD ()'&RQWULEXLo}HV H DSOLFDUHP DV SHQDOLGDGHV
DSRQWDGDVQRVGLVSRVLWLYRVOHJDLVPHQFLRQDGRVDFLPDVREUHRWRWDOGDVRSHUDo}HVSUDWLFDGDVSHOD
(PSUHVD 'HVVH PRGR RV DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP j &RPSDQKLD TXH UHWLILTXH RV DUTXLYRV HP
FRPHQWRDVVLPTXHSRVVtYHO

7. ISS - local de incidência - possibilidade de questionamento (aplicável a todas as
Companhias)
(PVXDVDQiOLVHVRVDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPTXHDWLYLGDGHSULQFLSDOGDVVRFLHGDGHVpDSUHVWDomR
GH VHUYLoRV GH DJHQFLDPHQWR GH HVSDoR SDUD SXEOLFLGDGH H R VHUYLoR SUHVWDGR FRQVLVWH
SULPRUGLDOPHQWHHPYHLFXODUSURSDJDQGDVHSXEOLFLGDGHQDVVXDVGLYHUVDVSODWDIRUPDVHPGLYHUVRV
ORFDLVGHQWUHHOHVPHLRVGHWUDQVSRUWHFRPRPHWURVHWUHQV

'LDQWHGHWDOFHQiULRRVDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHGXUDQWHDURWDSDGUmRGRVPHLRVGHWUDQVSRUWHHP
TXH RFRUUH D SUHVWDomR GH VHUYLoRV SHODV VRFLHGDGHV HVWHV WUDPLWDP HP PXQLFtSLRV GLYHUVRVDR
ORFDOGHUHFROKLPHQWRGR,66
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2FRUUH TXH D /HL &RPSOHPHQWDU TXH UHJXODPHQWD R ,66 WHP FRPR IDWR JHUDGRU D SUHVWDomR GH
VHUYLoRVFXMDEDVHGHFiOFXORGRLPSRVWRVHUiRSUHoRGRVHUYLoR

“Art. 3o O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador
ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas
nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 157, de 2016)
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item
16 da lista anexa; (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPDLQGDTXHSDUDLQGLFDomRGRORFDOGHLQFLGrQFLDGR,PSRVWRVREUH3UHVWDomR
GH 6HUYLoRV ,66  D HPSUHVD SRVVXL SDUHFHU GR HVFULWyULR GH DGYRFDFLD 3LQKHLUR 1HWR R TXDO
GHIHQGHSDUDILQVGHGHWHUPLQDomRGRORFDOHPTXHRWULEXWRVHUiGHYLGRTXHGHYHPVHUOHYDGRV
HP FRQVLGHUDomR R WLSR GH SUHVWDomR FRQWUDWDGD RQGH VmR UHDOL]DGDV DV DWLYLGDGHV HVVHQFLDLV j
REWHQomRGRUHVXOWDGRFRQWUDWDGRTXHPILUPDRFRQWUDWRHRQGHVHGmRVHXVHIHLWRV

1HVVH FRQWH[WR RV RV DXGLWRUHV FRQFOXtUDP FRP EDVH QD YHULILFDomR GRV FULWpULRV PHQFLRQDGRV
DFLPDTXHDPDLRUSDUWHGRWULEXWRGHYLGRpQRVORFDLVHPTXHDVVRFLHGDGHVHVWmRHVWDEHOHFLGDVH
UHDOL]DPRGHYLGRUHFROKLPHQWRGRWULEXWRGHPRGRTXHRORFDOGHLQFLGrQFLDGR,66GHYHULDVHUQRV
ORFDLVHPTXHDVHPSUHVDVGRJUXSR(OHWURPLGLDHQFRQWUDPVHHVWDEHOHFLGDV

&RQWXGRRVDXGLWRUHVUHVVDOWDPTXHGLDQWHGHWDOFHQiULRQmRpSRVVtYHODIDVWDUDSRVVLELOLGDGHGH
TXHVWLRQDPHQWRGDILVFDOL]DomRVREUHHVVDFRQVROLGDomRGHUHFROKLPHQWRHPDSHQDVXPPXQLFtSLR
SHORVHVWDEHOHFLPHQWRVEHPFRPRGRUHFROKLPHQWRDPHQRURXDPDLRUHPYLUWXGHGHVVDRSHUDomR

8. Tributação atinente - ISS X ICMS (aplicável a todas as Companhias)

,QLFLDOPHQWHRDXGLWRUUHVVDOWDTXHRFHUQHGDTXHVWmRHVWiQDGHILQLomRGHTXDOWULEXWRLQFLGLULDVREUH
D DWLYLGDGH H[HUFLGD SHOD &RPSDQKLD H DV GHPDLV HPSUHVDV GR *UXSR PDLV SUHFLVDPHQWH HP
UHODomRjYHLFXODomRGHDQ~QFLRVSXEOLFLWiULRVVHGHYHUiKDYHUDLQFLGrQFLDGR,&06RXR,662V
DXGLWRUHV YHULILFDUDP TXH DV HPSUHVDV QmR HIHWXDP D WULEXWDomR GR ,&06 VREUH VHUYLoRV
FRPXQLFDomRFRPEDVHQRGLVSRVWRSHOD&RQVWLWXLomR)HGHUDO

2,PSRVWRVREUH6HUYLoRVWULEXWRGHFRPSHWrQFLDGRV0XQLFtSLRVHGR'LVWULWR)HGHUDOWHPFRPR
IDWRJHUDGRUDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVFRQVWDQWHVGD/LVWD$QH[Dj/HL&RPSOHPHQWDU

$VVLPSDUDTXHVHMDSRVVtYHOIDODUHPWULEXWDomRGH,66VREUHDYHLFXODomRGHDQ~QFLRVSXEOLFLWiULRV
ID]VHQHFHVViULRTXHHVWHMDH[SUHVVRQDOLVWDRVHUYLoRH[HUFLGR

$V HPSUHVDV HQTXDGUDP VXD SUHVWDomR GH VHUYLoR FRPR LQVHUomR GH WH[WRV GHVHQKRV H RXWURV
PDWHULDLVGHSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGHHPTXDOTXHUPHLR H[FHWRHPOLYURVMRUQDLVSHULyGLFRVH
QDV PRGDOLGDGHV GH VHUYLoRV GH UDGLRGLIXVmR VRQRUD H GH VRQV H LPDJHQV GH UHFHSomR OLYUH H
JUDWXLWD VHUYLoRH[SUHVVRQD/HL&RPSOHPHQWDUQRLWHP

1mR REVWDQWH RV (VWDGRV SRGHULDP DOHJDU VXD FRPSHWrQFLD DUUHFDGDomR GR ,&06 VREUH D
RSHUDomR GHIHQGHQGR TXH D YHLFXODomR GH DQ~QFLRV SXEOLFLWiULRV HTXLSDUDUVHLDP DRVHUYLoR GH

FRPXQLFDomRIDWRJHUDGRUGRWULEXWR 

&RQVLGHUDQGRVHTXHDTXHVWmRQmRHVWiSDFLILFDGDRVDXGLWRUHVQmRSRGHPUHMHLWDUDSRVVLELOLGDGH
GH DV VRFLHGDGHV VHUHP TXHVWLRQDGDV VREUH D QmR WULEXWDomR GR ,&06 VREUH RV DQ~QFLRV GH
SURSDJDQGDVSXEOLFLWiULDV

3RU ILP p LPSRUWDQWH UHVVDOWDU TXH QR TXH VH UHIHUH j FLUFXODomR GH PHUFDGRULDV HP QHQKXP
PRPHQWRRVDWLYRVGDVVRFLHGDGHVWrPVXDSURSULHGDGHWUDQVIHULGDVSDUDRVSDUFHLURV

3RQWXDOPHQWH QR FDVR GD RFRUUrQFLD GH WUDQVIHUrQFLD GH DWLYRV SDUD RXWURV HVWDGRV TXDQGR
QHFHVViULR p UHDOL]DGR R UHJXODU UHFROKLPHQWR GR ,&06 SDUD DVVHJXUDU TXH D FLUFXODomR VHMD
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DFREHUWDGDILVFDOPHQWH

9. ISS – atraso na conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviço (aplicável a Eletromidia)
(PVXDVDQiOLVHVRVDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPTXHD&RPSDQKLDHPDOJXQVFDVRVUHDOL]DDFRQYHUVmR
GH536 5HFLER3URYLVyULRGH6HUYLoR FRPDOJXPDWUDVRGHVFXPSULQGRDOHJLVODomRHPYLJRU

'HDFRUGRFRPDOHJLVODomRYLJHQWHQR0XQLFtSLRGH6mR3DXORR536GHYHUiVHUVXEVWLWXtGRSRU
1)HDWpR GpFLPR GLDVXEVHTXHQWHDRGHVXDHPLVVmRHDVXDQmRFRQYHUVmRGR536RXGD
QRWD ILVFDO FRQYHQFLRQDO SHOD 1)H HTXLSDUDVH j QmR HPLVVmR GH GRFXPHQWR ILVFDO H VXMHLWDUi R
SUHVWDGRUGHVHUYLoRVjVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQD/HJLVODomR0XQLFLSDOFRQIRUPHWUDQVFUHYHPRVD
VHJXLURDUWLQFLVR;,,DOtQHD³D´GD/HLFRPUHGDomRGRDUWGD/HL

XII - .....................
a)
aos prestadores de serviços que substituírem RPS por NFS-e após o prazo regulamentar,
mesmo não havendo imposto a ser recolhido:
1.
multa de R$ 142,04 (cento e quarenta e dois reais e quatro centavos) por mês, nos casos em
que o número de RPS substituídos fora do prazo for igual ou inferior a 10 (dez);
2.
multa de R$ 284,08 (duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) por mês, nos casos
em que o número de RPS substituídos fora do prazo for superior a 10 (dez) e igual ou inferior a 50
(cinquenta);
3.
multa de R$ 568,16 (quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) por mês, nos
casos em que o número de RPS substituídos fora do prazo for superior a 50 (cinquenta) e igual ou
inferior a 300 (trezentos);
4.
multa de R$ 1.136,32 (mil cento e trinta e seis reais e trinta e dois centavos) por mês, nos
casos em que o número de RPS substituídos fora do prazo for superior a 300 (trezentos);
&RQWXGR R DXGLWRU UHVVDOWD TXH GLDQWH GH WDO FHQiULR QmR SRGH DIDVWDU D SRVVLELOLGDGH GH
TXHVWLRQDPHQWRGDILVFDOL]DomRVREUHHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGHXPDREULJDomRDFHVVyULD

10. ISS – Atualização Cadastral Municipal (aplicável a Eletromidia e TV Minuto)

(PQRVVDVDQiOLVHVREVHUYDPRVTXHDVQRWDVILVFDLVGDVHPSUHVDV(OHWURPLGLD6$H790LQXWR
HVWmR VHQGR HPLWLGDV FRP R FyGLJR PXQLFLSDO FRUUHVSRQGHQWH D VXD HIHWLYD SUHVWDomR GH VHUYLoR
,QVHUomRGHWH[WRVGHVHQKRVHRXWURVPDWHULDLVGHSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGHHTXDOTXHU
PHLRH[FHWRHPOLYURVMRUQDLVSHULyGLFRVHQDVPRGDOLGDGHVGHVHUYLoRVGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDH
GH VRQV H LPDJHQV GH UHFHSomR OLYUH H JUDWXLWD  $ HVVH UHVSHLWR DVVLP HVFODUHFH R 3DUHFHU
1RUPDWLYRGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH6mR3DXOR±6)GHGH0DLRGHVHJXH

Art. 1º Até a edição da Lei nº 16.757, de 15 de novembro de 2017, os serviços de inserção de
textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio,
enquadravam-se no subitem 17.06 da lista de serviços prevista no art. 1º da Lei nº 13.701, de 24
de dezembro de 2003, sujeitando-se à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza – ISS, dado que se trata de espécie de serviços enquadráveis no gênero previsto no
subitem 17.06, observado o disposto no art. 2º deste Parecer Normativo.
§ 1º O previsto no caput deste artigo aplica-se à inserção de textos, desenhos e outros materiais
de propaganda e publicidade em rádio e televisão, mesmo no caso de recepção livre e gratuita,
assim como em sítios virtuais, páginas ou endereços eletrônicos na internet, em quadros próprios
para afixação de cartaz mural, conhecidos como outdoor e em estruturas próprias iluminadas
para veiculação de mensagens, conhecidas como backlight e frontlight.
Art. 2º Com a edição da Lei nº 16.757, de 2017, a previsão dos serviços de inserção de textos,
desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio, passou a estar
especificada no subitem 17.24 da lista de serviços constante no caput do art. 1º da Lei nº 13.701,
de 2003.
$,QVWUXomR1RUPDWLYD6)685(0QGHGHGH]HPEURGHDOWHURXR$QH[RGD,QVWUXomR
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1RUPDWLYD6)685(0QGHGHMXOKRGHDFUHVFHQWDQGRRVHJXLQWHFyGLJRGHVHUYLoR
FRP VXD UHVSHFWLYD GHVFULomR    ,QVHUomR GH WH[WRV GHVHQKRV H RXWURV PDWHULDLV GH
SURSDJDQGD H SXEOLFLGDGH HP TXDOTXHU PHLR H[FHWR HP OLYURV MRUQDLV SHULyGLFRV H QDV
PRGDOLGDGHVGHVHUYLoRVGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHGHVRQVHLPDJHQVGHUHFHSomROLYUHHJUDWXLWD 
RTXDOWHPDOtTXRWDGH,66D

2FRUUHTXHRFyGLJRQmRFRQVWDQD)LFKDGH'DGRV&DGDVWUDLV±)'&GR0XQLFtSLRGH6mR
3DXOR R TXH FRQVWD p R FyGLJR  $JHQFLDPHQWR GH SXEOLFLGDGH H SURSDJDQGD LQFOXVLYH R
DJHQFLDPHQWRGHYHLFXODomRSRUTXDLVTXHUPHLRV

0XLWR HPERUD R FyGLJR  UHSUHVHQWH WDPEpP RV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD VRFLHGDGH QmR
GHVFDUWDPRVDSRVVLELOLGDGHGH±HPHYHQWXDOGLOLJrQFLDILVFDO±D3UHIHLWXUDGR0XQLFtSLRGH6mR
3DXORH[LJLUDGLIHUHQoDGHGR,66QmRSDJRHPGHFRUUrQFLDDRFyGLJRFDGDVWUDGRQD)'&
EHPFRPRH[LJLURSDJDPHQWRGHPXOWDSHODIDOWDGHDWXDOL]DomRFDGDVWUDOFRQIRUPHGLVSRVWRQR
DUWLJRGR'HFUHWRGHGHGH]HPEURGHDEDL[R

Art. 245. As infrações às normas relativas ao imposto sujeitam o infrator às seguintes
penalidades (Art. 14 da Lei nº 13.476, de 30/12/02, com a redação da Lei nº 15.406, de 08/07/11):
(...)
II - infrações relativas a alterações cadastrais: multa de R$ 358,36 (trezentos e cinquenta e oito
reais e trinta e seis centavos) aos que deixarem de efetuar, na conformidade do regulamento, ou
efetuarem, sem causa, as alterações de dados cadastrais ou o encerramento de atividade, em
cadastro fiscal de tributos mobiliários, quando a infração for apurada por meio de ação fiscal ou
denunciada após o seu início;
&RQVLGHUDQGRTXHpGHUHVSRQVDELOLGDGHGRFRQWULEXLQWHPDQWHUDWXDOL]DGRRVGDGRVQD)LFKDGH
'DGRV&DGDVWUDLVDILPGHQmRLQFRUUHUHPFRQWLQJrQFLDVMXQWRDR0XQLFtSLRGH6mR3DXOR

11. Provisão de clientes a faturar e provisão de contratos - tratamento na base do IRPJ/CSLL
(aplicável à Eletromidia e a TV Minuto)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHD&RPSDQKLDH[FOXLQDEDVHGHFiOFXORGR,53-&6//DSURYLVmRGH
UHFHLWDV UHFRQKHFLGDV QDV FRQWDV GH DWLYR  H  3URYLVmR GH &OLHQWHV D )DWXUDU H
3URYLVmRGH&RQWUDWRV±7UDWDPHQWRGR,53-&6//

2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHD&RPSDQKLDH[FOXLQDEDVHGHFiOFXORGR,53-&6//DSURYLVmRGH
UHFHLWDVUHFRQKHFLGDVQDVFRQWDVGHDWLYRH

$SDUWLUGHFRQWUROHH[WUDFRQWiELODQyVGLVSRQLELOL]DGRDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHDSURYLVmRVHUHIHUHD
UHFHLWDVGHORFDomRGRVHVSDoRVSXEOLFLWiULRVSDUDYHLFXODomRGHPtGLDGHVHXVFOLHQWHVDLQGDQmRIDWXUDGRV

(QWUHWDQWRVHJXLQGRFULWpULRVSUySULRVD&RPSDQKLDQmRGiRWUDWDPHQWRLPHGLDWRGHUHFHLWDSDUD
HVVHVFRQWUDWRVWUDWDQGRRVSULPHLUDPHQWHFRPRSURYLVmR

$$GPLQLVWUDomRQRVLQIRUPRXTXHHVVHSURFHGLPHQWRQmRHVWiUHODFLRQDGRjVQRYDVUHJUDVGR,)56
 &3& HTXHSRUWDQWRQmRKiTXHVHIDODUQDDQXODomRGRVHIHLWRVGHVVDVFRQWDELOL]Do}HV
FRQIRUPHGHWHUPLQDD,1

(PHYHQWXDOILVFDOL]DomRGD5)%RVDXGLWRUHVVDOLHQWDUDPTXHDFRQWLQJrQFLDSDUDD&RPSDQKLDp
PHUDPHQWHWHPSRUDOSRLVDH[FOXVmRGDSURYLVmRVHUiDQXODGDTXDQGRGDUHYHUVmRGHVWDYLDDGLomR
QDDSXUDomR'HVVDIRUPDHIHWLYDPHQWHD&RPSDQKLDWHUiFRPRFRQWLQJrQFLDDPXOWDHMXURVGR
SHUtRGRSHORUHFROKLPHQWRHPDWUDVRGRVLPSRVWRV
3RU ILP RV DXGLWRUHV IULVDUDP TXH R LPSDFWR DFXPXODGR QHVVDV FRQWDV VmR (OHWURPLGLD ,PSRVWR
,5&6 5790LQXWR,PSRVWR ,5&6 5
12. Saldos prescritos de IRRF E CSRF (aplicável à Eletromidia)

2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHD&RPSDQKLDSRVVXLODQoDPHQWRVUHODWLYRDHDQRVDQWHULRUHVQDV
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FRQWDV ³  ,53- D FRPSHQVDUH[HUF DQWHULRUHV´ H ³  &66/ D FRPSHQVDUH[HUF
DQWHULRUHV´FRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R

$HVVHUHVSHLWRQRVWHUPRVGRDUWLJRGR&yGLJR7ULEXWiULR1DFLRQDORGLUHLWRGRFRQWULEXLQWHGH
SOHLWHDUDUHVWLWXLomRH[WLQJXHVHFRPRGHFXUVRGRSUD]RGH FLQFR DQRVFRQWDGRV L GDGDWDGD
H[WLQomRGRFUpGLWRWULEXWiULRRX LL GDGDWDHPTXHVHWRUQDUGHILQLWLYDDGHFLVmRDGPLQLVWUDWLYDRX
GDTXHSDVVDUHPMXOJDGRDGHFLVmRMXGLFLDOTXHWHQKDUHIRUPDGRDQXODGRUHYRJDGRRXUHVFLQGLGR
DGHFLVmRFRQGHQDWyULD

$&RPSDQKLDLQIRUPRXTXHQmRWRPRXSURYLGrQFLDVTXDQWRDRHQYLRGH3HU'FRPSDQWHVGRSUD]R
SUHVFULFLRQDOSDUDXWLOL]DomRGHVVHVVDOGRV

3RUWDQWRFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDSHUGHXRGLUHLWRjUHVWLWXLomRRXFRPSHQVDomRGRVYDORUHV
UHFRPHQGDPRVTXHVHMDPEDL[DGRVFRQWDELOPHQWH

13. Variação cambial - regime caixa - adição indevida (aplicável à Eletromidia)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHD&RPSDQKLDRSWRXSHORUHFRQKHFLPHQWRGDVYDULDo}HVFDPELDLVSDUD
ILQVILVFDLVFRPEDVHQRUHJLPHGHFDL[DFRQIRUPHSHUPLWHDOHJLVODomRILVFDO

$R TXHVWLRQDU D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXDQWR j FRPSRVLomR GRV VDOGRV UHFRQKHFLGRV QR
UHVXOWDGRRVDXGLWRUHVIRUDPLQIRUPDGRVGHTXHDFRQWDELOL]DomRVRPHQWHRFRUUHSDUDDVYDULDo}HV
FDPELDLVMiOLTXLGDGDVRXVHMDD&RPSDQKLDQmRUHFRQKHFHFRQWDELOPHQWHDVYDULDo}HVFDPELDLV
QmRUHDOL]DGDV

(QWUHWDQWRRVDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXH(OHWURPLGLDUHDOL]DDDGLomRGDYDULDomRFDPELDOSDVVLYD
(PQRVVRHQWHQGLPHQWRHVVDDGLomRQmRpQHFHVViULDWHQGRHPYLVWDTXHRYDORUUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRMiUHSUHVHQWDRHIHLWRFDL[D2YDORUGDDGLomRLQGHYLGDpGH5

'H DFRUGR FRP R  GR DUWLJR  GD 03  QD UHGDomR GDGD SHOR DUWLJR  GD /HL
 D SDUWLU GR DQRFDOHQGiULR GH  D RSomR SHOR UHJLPH GH WULEXWDomR GDV YDULDo}HV
FDPELDLVGHYHVHUFRPXQLFDGDj5)%SRULQWHUPpGLRGD'&7)UHODWLYDDRPrVGHMDQHLURGHFDGD
DQRFDOHQGiULRQmRVHQGRDGPLWLGD'&7)UHWLILFDGRUDSDUDPXGDQoDGHWDORSomRDQmRVHUQRFDVR
GHKDYHUHOHYDGDRVFLODomRGRFkPELRGHFODUDGDSRU3RUWDULDGR0LQLVWURGD)D]HQGDGXUDQWHR
DQRFDOHQGiULR

14.
Despesas não operacionais - risco de glosa (aplicável à Eletromidia e TV Minuto)
$&RPSDQKLDSRUPHLRGDFRQWD'HVSHVDVQmRRSHUDFLRQDLVVHJUHJDGLYHUVDVGHVSHVDV
LQFRUULGDVHPSDUDILQVGHGHPRQVWUDomRGR(%,7'$WDLVFRPRJDVWRVFRPHVFULWyULRFRP
VyFLRV3/5HQWUHRXWURV

2V DXGLWRUHV VXJHULUDP TXH VHJUHJXH FDGD XPD GDV GHVSHVDV GH DFRUGR FRP VXD QDWXUH]D HP
FRQWDHVSHFtILFD(QWUHWDQWRDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSUHIHUHPDQWHUHVVDFRQWDFRPHVVD
QRPHQFODWXUDSDUDUDVWUHDPHQWRGR(%,7'$HPVHXVUHSRUWHVLQWHUQRV$&RPSDQKLDDILUPDTXH
SRVVXL WRGD D GRFXPHQWDomRVXSRUWH SDUD FRPSURYDU DV GHVSHVDV $ FRQWD DFXPXODGD UHJLVWUD
5QD(OHWURPLGLD5H5QD790

,VWRSRVWRRVDXGLWRUHVQmRDIDVWDPRULVFRGHJORVDSHOR)LVFRTXDQWRjQDWXUH]DQmRRSHUDFLRQDO
GDFRQWDHDQmRSRVVLELOLGDGHGHD&RPSDQKLDFRPSURYDUWRGDVDVGHVSHVDV

15. Conta corrente com empresas do Grupo (aplicável a todas as Companhias)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPDH[LVWrQFLDGHFRQWDFRUUHQWHSDUDWUDQVIHUrQFLDGHYDORUHVHQWUHDVHPSUHVDV
GR*UXSR$&RPSDQKLDQmRFRQVLGHUDDRSHUDomRFRPRP~WXRHSRUWDQWRQmRUHDOL]DRUHFROKLPHQWR
GR,2)GHYLGRXPDYH]TXHRVYDORUHVVmRXWLOL]DGRVSDUDJLURGHFDL[DGDVHPSUHVDVGR*UXSR

2VDXGLWRUHVDOHUWDPTXHHVVHSURFHGLPHQWRSRGHUiJHUDUULVFRGHTXHVWLRQDPHQWRVILVFDLVXPD
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YH]TXHD&RPSDQKLDHVWiFDSWDQGRHUHSDVVDQGRUHFXUVRVRFXVWRGHVWDFDSWDomRSRGHUiYLUDVHU
TXHVWLRQDGR SHODV DXWRULGDGHV ILVFDLV FDEHQGR j 6RFLHGDGH D SURYD TXDQWR j QHFHVVLGDGH GH
GHVSHVDILQDQFHLUDSDUDVLSUySULDQRVPROGHVGRDUWLJRGR5,5

$GLFLRQDOPHQWHD6RFLHGDGHQmRUHDOL]DUHFROKLPHQWRGR,2)GHYLGRVREUHWDLVRSHUDo}HV&RQIRUPHRV
DUWLJRVHGD/HLFRUURERUDGRVSHOD,QVWUXomR1RUPDWLYDHSHOR$WR'HFODUDWyULR
DSDUWLUGHMDQHLURGHDVRSHUDo}HVGHP~WXRHVWmRVXMHLWDVDR,2)QRFDVRGHP~WXRDWLYR
TXDQGRGDFRQFHVVmRRXHQWUHJDGRVUHFXUVRVSDUDRVUHVSHFWLYRVPXWXiULRV

2VDXGLWRUHVVXJHUHPTXHD&RPSDQKLDUHYHMDRSURFHGLPHQWRDGRWDGRHDUHDOQHFHVVLGDGHGH
PDQXWHQomRGRSURFHGLPHQWRDILPGHHYLWDUTXHVWLRQDPHQWRVILVFDLV.
16. Compartilhamento de despesas (aplicável a todas as Companhias)

&RQIRUPH LQIRUPDGR SHOD DGPLQLVWUDomR R *UXSR UHDOL]D UDWHLR GH GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV GH
SHVVRDO H RXWUDV HQWUH VL 2V DXGLWRUHV YHULILFDUDP TXH D &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWR H HIHWXD R
UDWHLRFRPEDVHQDPpWULFDGDUHFHLWDSURSRUFLRQDOSRUHPSUHVDSDUDILQVGHUDWHLRGHGHVSHVDV

2V DXGLWRUHV VXJHULUDP TXH D &RPSDQKLD PDQWHQKD PHPyULD GH FiOFXOR H GRFXPHQWDomR
FRPSUREDWyULDGRVYDORUHVUDWHDGRVHVXDQHFHVVLGDGHDILPGHHYLWDUTXHVWLRQDPHQWRVSRUSDUWH
GDVDXWRULGDGHVILVFDLV

17. Atualização dos saldos de impostos a recuperar (aplicável a todas as Companhias)
2VDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPTXHD&RPSDQKLDQmRWHPSRUSURFHGLPHQWRDWXDOL]DUPRQHWDULDPHQWHRV
VDOGRVGH,53-H&6//UHFRQKHFLGRVHPVHXDWLYR

2VDXGLWRUHVUHVVDOWDUDPTXHFRQIRUPHRGRDUWLJRGD/HLQRVFUpGLWRVGHVVD
QDWXUH]DGHYHPVHUDWXDOL]DGRVPRQHWDULDPHQWHPHQVDOPHQWHFRPEDVHQDYDULDomRDFXPXODGDGD
WD[D6(/,&FRQVLGHUDQGRRUHJLPHGHFRPSHWrQFLD$VVLPFRPRRLQFLVR,GRDUWLJRGD,15)%
DILUPDTXHVDOGRVQHJDWLYRVGR,53-HGD&6//SRGHUmRVHUREMHWRGHDWXDOL]DomRPRQHWiULD
QD KLSyWHVHGH DSXUDomRDQXDO DSDUWLU GR PrVGHMDQHLUR GRDQRFDOHQGiULRVXEVHTXHQWHDR GR
HQFHUUDPHQWRGRSHUtRGRGHDSXUDomR'HVVDIRUPDDVDXWRULGDGHVILVFDLVSRGHUmRH[LJLUR,53-H
D &6// HYHQWXDOPHQWH SRVWHUJDGRV FDOFXODGRV VREUH D UHFHLWD QmR UHFRQKHFLGD SHOR UHJLPH GH
FRPSHWrQFLDFRPDFUpVFLPRVOHJDLVQRVWHUPRVGRDUWLJR,GR5,5

18. Controle de provisões - individualização em contas patrimoniais e de resultado (aplicável
a Eletromidia e TV Minuto)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHRVDMXVWHVQDVDSXUDo}HVGR,53-HGD&6//UHODWLYRVjVSURYLV}HV
QmRGHGXWtYHLVVmRHIHWXDGRVFRPEDVHQDPRYLPHQWDomRGDVFRQWDVSDWULPRQLDLV

1HVWH SRQWR RV DXGLWRUHV GHVWDFDUDP TXH D PHOKRU WpFQLFD FRQVLVWH QD PDQXWHQomR GH FRQWDV
HVSHFtILFDVQRSDWULP{QLRHQRUHVXOWDGRTXHSHUPLWDPLQGLYLGXDOL]DUSURYLV}HVHGHVSHVDVHIHWLYDV
DSDJDURTXHSRUVXDYH]SHUPLWHQmRVyLGHQWLILFDUDVFRQWDVGHUHVXOWDGRTXHFRPS}HPDMXVWHV
SHUPDQHQWHVHWHPSRUiULRVQDVDSXUDo}HVFRPRWDPEpPRFiOFXORGR,53-HGD&6//GLIHULGRV
FRPEDVHHPVDOGRVDFXPXODGRVGHFRQWDVSDWULPRQLDLV

1HVVH FRQWH[WR LQFOXVLYH QmR p SRVVtYHO FRQFLOLDU RV VDOGRV GDV FRQWDV SDWULPRQLDLV GR EDODQoR
VXEPHWLGRjQRVVDUHYLVmRHRVVDOGRVHVFULWXUDGRVQD3DUWH%GRH/$/85HGRH/$&6

'LDQWHGHWDOFHQiULRRVDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPDFULDomRGHFRQWDVHVSHFtILFDVQRSDWULP{QLRH
QRUHVXOWDGRSDUDPHOKRUHYLGHQFLDUDFRQVWLWXLomRHDUHYHUVmRGHSURYLV}HVQRSHUtRGRHUHVSHFWLYRV
DMXVWHVQDGHWHUPLQDomRGROXFURUHDOHGDEDVHGHFiOFXORGD&6//

19. Divergência entre os controles da sociedade e a ECF (aplicável à Eletromidia TV Minuto)
(PDQiOLVHGD(VFULWXUDomR&RQWiELO)LVFDO (&) DQRFDOHQGiULRRVDXGLWRUHVYHULILFDUDP
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TXHDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVSHOD6RFLHGDGHGLYHUJHPGRVYDORUHVDSXUDGRVQRSHUtRGR

'HVVD IRUPD QmR p SRVVtYHO LGHQWLILFDU R ODVWUR GRV YDORUHV ODQoDGRV QD 3DUWH % H
DGLFLRQDGRVH[FOXtGRVHP

$LQGD QmR p SRVVtYHO LGHQWLILFDU RV VDOGRV QHJDWLYRV FRQWDELOL]DGRV SHOD VRFLHGDGH QRV 5HJLVWURV
11SDUDD(OHWURPLGLDHSDUDD790

$GHPDLVDVRFLHGDGHXWLOL]RXVDOGRGH3UHMXt]R)LVFDOH%DVH1HJDWLYDSDUDDPRUWL]DomRGR3(57
FXMRYDORUQmRIRLLQIRUPDGRQD(&)QD790

2V DXGLWRUHV VXJHULUDP TXH D 6RFLHGDGH YHULILTXH WDLV GLYHUJrQFLDV H DQDOLVH D QHFHVVLGDGH GH
UHWLILFDomRGD(&)XPDYH]TXHSDUDD5HFHLWD)HGHUDODVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVVmRYLQFXODWLYDV
HQmRFRUUHVSRQGHPjUHDOLGDGH

20. Constituição do Diferido Passivo sobre diferenças temporárias (aplicável a Eletromidia
TV Minuto)
2VDXGLWRUHVYHULILFDUDPTXHDVRFLHGDGHQmRSRVVXLHPVHXEDODQoRDFRQVWLWXLomRGH,53-&6//
WDQWRVREUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVTXDQWRVREUHSUHMXt]RILVFDOHEDVHGHFiOFXORQHJDWLYDGH&6//

$VRFLHGDGHSRVVXLVDOGRVTXHVmREDVHSDUDDFRQVWLWXLomRGH,53-&6//GLIHULGRWDQWRDWLYRTXDQWR
SDVVLYR

2VDXGLWRUHVVDOLHQWDUDPTXHDFRQVWLWXLomRGRGLIHULGRSDVVLYRpREULJDWyULDLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
VXDUHDOL]DomR

'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDSRVVXLDVVHJXLQWHVEDVHVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVFRQIRUPHDEDL[R


'LIHUHQoDGHWD[DVGHGHSUHFLDomR

'HSUHFLDomRDFHOHUDGD

'LIHULPHQWRGH/XFURGHÏUJmRV3~EOLFRV

$PRUWL]DomRILVFDOGHiJLRVGHUHQWDELOLGDGHIXWXUD

9DOHUHVVDOWDUTXHDVEDVHVGHVWDFDGDVDFLPDGHVFRQVLGHUDPHYHQWXDOFRQVWLWXLomRGHGLIHULGRDWLYR
GHYHQGRDDGPLQLVWUDomRUHDOL]DUDDQiOLVHGHFRQVWLWXLomR

21. Bônus e Gratificação Paga a Dirigentes Estatutários (aplicável a Eletromidia TV Minuto)
)RUDP FRQWDELOL]DGDV GHVSHVDV FRP E{QXV H JUDWLILFDomR SDJDV DRV GLULJHQWHV HVWDWXWiULRV DV TXDLV
IRUDP FRQVLGHUDGDV GHGXWtYHLV QD DSXUDomR GR /XFUR 5HDO SDUD ILQV GH GHWHUPLQDomR GR ,53- QR
PRQWDQWHGH5UHVVDOWDPRVDLQGDTXHRVYDORUHVWUDQVLWDPSHODIROKDGHSDJDPHQWRGRVPHVPRV

2DUWLJRGR5HJXODPHQWRGR,PSRVWRGH5HQGD5,5SUHYrTXHDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSHODV
HPSUHVDVFRPRSDJDPHQWRGHJUDWLILFDo}HVDGLULJHQWHVHDGPLQLVWUDGRUHVQmRVmRGHGXWtYHLVQmR
SRGHQGRSRUYLDGHFRQVHTXrQFLDSURGX]LUUHIOH[RVQDDSXUDomRGR/XFUR5HDOVHQmRYHMDPRV

“Art. 315. Não serão dedutíveis como custos ou despesas operacionais as gratificações ou as
participações no resultado, atribuídas aos dirigentes ou aos administradores da pessoa jurídica (Lei
nº 4.506, de 1964, art. 45, § 3º; e Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 58, parágrafo único).”
eLPSRUWDQWHUHVVDOWDUDLQGDTXHDRFRQWUiULRGRTXHRFRUUHFRPDVUHJUDVDWLQHQWHVjDSXUDomRGR
OXFUR UHDO LQH[LVWH YHGDomR H[SUHVVD j GHGXWLELOLGDGH GDV GHVSHVDV FRP R SDJDPHQWR GH
SUrPLRVJUDWLILFDo}HVGHGLULJHQWHVSDUDILQVGHDSXUDomRGDEDVHGHFiOFXORGD&6//

(PTXHSHVHQmRVHMDSDFtILFRQDMXULVSUXGrQFLDDGHGXWLELOLGDGHGHVVHVYDORUHVPHVPRTXDQGRRV
YDORUHVVmRWULEXWDGRVDWUDYpVGDIROKDGHSDJDPHQWRH[LVWHVROXomRGHFRQVXOWDGD5)%
YHGDQGRDGHGXWLELOLGDGHGHVVDVGHVSHVDVGHJUDWLILFDo}HVSDJDVDGLULJHQWHVQHVVDVVLWXDo}HV
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9LVDQGRDHYLWDUSRVVtYHLVTXHVWLRQDPHQWRVGDVDXWRULGDGHVILVFDLVRVDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPTXH
D&RPSDQKLDSURFHGDFRPDDGLomRGRVYDORUHVGHIRUPDSHUPDQHQWHQDDSXUDomRGROXFURUHDO
DVVLPFRPRRUHFROKLPHQWRGHSRVVtYHLVYDORUHVHPDEHUWR

22. Exclusão do PAT em Dobro (aplicável a Eletromidia)

$&RPSDQKLDSURFHGHXQRDQRGHFRPXPDH[FOXVmRSHUPDQHQWHQDEDVHGHFiOFXORGH,53-
QRYDORUGH5DWtWXORGHGHGXomROHJDOGRSURJUDPDGHDOLPHQWDomRDRWUDEDOKDGRUFRQIRUPH
/HLHGHFLV}HVSURIHULGDVSHOR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDQRDQRHPTXHVWmR

2VDXGLWRUHVUHVVDOWDUDPTXHRWHPDDLQGDQmRHVWiWRWDOPHQWHSDFLILFDGRILVFDOPHQWHFRQVLGHUDQGR
LQFOXVLYHRVGHFUHWRVHTXHYHPFRQWUDWDOSRVLFLRQDPHQWRTXHIRUDPLQFRUSRUDGRV
SHOR QRYR 5HJXODPHQWR GR ,PSRVWR GH 5HQGD ± 5,5 'HFUHWR Q  YLGH D 6HomR , ± 'R
3URJUDPDGH$OLPHQWDomRGR7UDEDOKDGRUORFDOL]DGDQR&DStWXOR,GR7tWXOR;9±'DV'HGXo}HVGR
,PSRVWR6REUHD5HQGD

'HVVDIRUPDSHORWHPDDLQGDQmRWHUVLGRWRWDOPHQWHSDFLILFDGRILVFDOPHQWHRVDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDP
TXH D VRFLHGDGH PDQWHQKD R WHPD VREUH YLJLOkQFLD DVVLP FRPR SURFHGD FRP D HODERUDomR GH XP
PHPRUDQGRGHWDOKDQGRRSURFHGLPHQWRDGRWDGRHDVMXVWLILFDWLYDVOHJDLVSDUDWDOYLVDQGRXPDPDLRU
SURWHomRHHPEDVDPHQWRSDUDSRVVtYHLVTXHVWLRQDPHQWRVGDVDXWRULGDGHVILVFDLV

23.
Cybersecurity

$ DPHDoD FLEHUQpWLFD GRPLQD R SDQRUDPD DWXDO GH ULVFRV H D HVFDOD GHVVD DPHDoD HVWi VH
H[SDQGLQGR GUDPDWLFDPHQWH 2V ULVFRV FLEHUQpWLFRV TXDQGR PDWHULDOL]DGRV SRGHP LPSDFWDU D
RSHUDomR D SHUIRUPDQFH GR QHJyFLR H R DWLQJLPHQWR GD HVWUDWpJLD JHUDQGR GDQRV QD LPDJHP
LQVWLWXFLRQDOHSHUGDVILQDQFHLUDVVHMDSRUSDUDOLVDo}HVRXSRUPXOWDVJHUDGDVSRUQmRFRQIRUPLGDGH
FRPOHLVHUHJXODPHQWRV6mRDOJXQVH[HPSORVDSDUDOLVDomRGHHPLVVmRGHQRWDVILVFDLVURXERGH
LQIRUPDo}HVGHLQWHOLJrQFLDFRPSHWLWLYDURXERGHLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVVREUHRGHWDOKDPHQWR
WpFQLFR GH XP QRYR SURGXWR IUDXGHV GHVFRQILDQoD GRV FOLHQWHV SRU WHU VHXV GDGRV SHVVRDLV
YD]DGRVHQWUHRXWURV

&RQVLGHUDQGR D UHOHYkQFLD H D SUHRFXSDomR FUHVFHQWH FRP R WHPD UHJXODGRUHV WrP DWXDGR FRP
QRUPDVPDLVUtJLGDV

2VDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPTXHD&RPSDQKLDDYDOLHDVVXDVGHIHVDVFLEHUQpWLFDVSDUDPDQWHUH
JHUHQFLDU RV GDGRV SHVVRDLV FROHWDGRV FRPR WDPEpP ILFDU PDLV DWHQWD SDUD D QHFHVVLGDGH GH
GHVHQKDU H WHVWDU SODQRV GH FRQWLQJrQFLD SDUD LQYHVWLJDU H UHVSRQGHU FRP UDSLGH] H HILFiFLD D
DWDTXHV FLEHUQpWLFRV GH IRUPD D PLWLJDU ULVFRV GH GDQRV VLJQLILFDWLYRV SDUD D RUJDQL]DomR H VXD
UHSXWDomR
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H  FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

2 UHODWyULR GH UHFRPHQGDo}HV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD R
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHQmRDSRQWRXGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDV&RQIRUPH
FRQVWD QR UHODWyULR FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H HPLWLGR HP  GH
GH]HPEURGHKiDOJXPDVUHFRPHQGDo}HVGHPHOKRULDVQRVSURFHVVRVLQWHUQRVHRSHUDo}HV
GHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDFRQVLGHURXDVUHFRPHQGDo}HVDSUHVHQWDGDVHHVWiHP
SURFHVVRGHLPSOHPHQWDomRGDVPHOKRULDV

&RPUHODomRjVUHFRPHQGDo}HVGHVWDFDGDVQRLWHPGDFLPDRV'LUHWRUHVSRVVXHPRVVHJXLQWHV
FRPHQWiULRV

1.
Política de normas e procedimentos (aplicável a todas as Companhias)

$ *HUrQFLD GH &RQWDELOLGDGH LPSODQWRX XP FURQRJUDPD GHWDOKDGR FRP DV iUHDV GHSHQGHQWHV GR
SURFHVVRGHIHFKDPHQWRFRQWiELO(PFDVRGHDWUDVRVpIHLWRDFRPSDQKDPHQWRHLQIRUPDGRjViUHDVH
'LUHWRU)LQDQFHLURDVDWLYLGDGHVDWUDVDGDV

&RQWUROHVIRUDPLPSODQWDGRVSDUDIDFLOLWDURDFHVVRjLQIRUPDomR

&RPDDTXLVLomRGD(OHPLGLDHDLPSODQWDomRGR6$3%HQWHQGHPRVTXHRFHQiULRGHFRQWUROH
VHUi HILFLHQWH H HILFD] FRP UHODomR DRV FRQWUROHV FDEHQGR j &RQWDELOLGDGH R FRQWUROH GH
ODQoDPHQWRVPDQXDLVGDSUySULDFRQWDELOLGDGH
2.


Identificação de bens do ativo fixo (aplicável a todas as Companhias)

2,QYHQWiULR)tVLFRGD790LQXWRIRLUHDOL]DGRQDTXDOHVWDPRVILQDOL]DQGRRDUTXLYRGHDMXVWHSRLV
H[LVWLDXPDEDVHFRQWiELOQmRLGHQWLILFDGD

(VWDPRVQDIDVHLQLFLDOGHVHSDUDomRGRVPDWHULDLVSRUHPSUHVDRVSUy[LPRVSDVVRVVHUmRD7,
ID]HURFDGDVWURGRVSRQWRVQRQRVVRVLVWHPDGHHVWRTXHSDUDTXHSRVVDPRVLQLFLDUDFRQWDJHPH
LQYHQWDULR VLVWrPLFR GRV LWHQV (VWDPRV DYDOLDQGR VH R LQYHQWiULR VHUi IHLWR LQWHUQDPHQWH RX VH
FRQWUDWDUHPRVXPDHPSUHVDSDUDUHDOL]DURVHUYLoR

$GLFLRQDOPHQWHDH[SHFWDWLYDpTXHFRPRXVRGRPyGXORGHDWLYRIL[RH(VWRTXHQR6$3SUHYLVWD
SDUDR~OWLPRWULPHVWUHGHSRVVLELOLWDUiXPDPHOKRUDGHFRQWUROHHGHSURFHVVRGHLQYHQWiULR
DJUHJDGRV DR FRQWUROH GH ORFDOL]DomR GH DWLYRV QR 6LVWHPD GH (VWRTXH TXH D (OHPLGLD XVD
DWXDOPHQWHHTXHVHUiXVDGRSHOD(OHWURPLGLD790LQXWRH3%6$

3. Diferença entre o saldo de contábil e a composição analítica (aplicável a Eletromidia)

$*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHWHPFRQKHFLPHQWRGDVGLIHUHQoDV(VVDVGLIHUHQoDVRFRUUHPSRUQmR
WHUPRVR72796WRWDOPHQWHLQWHJUDQGRRPRGXORILQDQFHLUR[FRQWiELO$VFRQFLOLDo}HVVmRHIHWXDGDV
PHQVDOPHQWHDILPGHLGHQWLILFDUGLIHUHQoDVHLQWHUDJLUFRPDiUHDGH&RQWDVD5HFHEHUSDUDDYDOLDU
RWLSRGHLQFRQVLVWrQFLDHQWUHRVPyGXORV

(PSDUDOHORD&RPSDQKLDHVWiLPSODQWDQGRXPQRYR(53TXHpR6$3%TXHpXPVLVWHPDWRWDO
FRPSOLDQFHDVVLPPLQLPL]DQGRULVFRVGHGLIHUHQoDVHQWUHEDVHV2JROLYHGDLPSODQWDomRRFRUUHX
HPRXWXEURGH
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4. Diferença entre o saldo de contábil e a resposta de circularização de partes relacionadas
(aplicável a Publibanca S.A.)
1DDQiOLVHGRWHPDD*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHLGHQWLILFRXTXHHVVHVDOGRGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
VHUHIHUHj(OHWURPLGLDWHQGRHPYLVWDTXHQRDFRUGRGHDFLRQLVWDVQDDTXLVLomRGD3%6$KRXYH
XPDFHVVmRGHFUpGLWRVGHVVHFRQWDVDSDJDU

(VWDPRVDYDOLDQGRFRPRSURFHGHURUHFRQKHFLPHQWRGHVVHFRQWDVDUHFHEHUQD(OHWURPLGLDWHQGR
HPYLVWDTXHQDRULJHPGRVODQoDPHQWRVGDVFRQWUDSUHVWDo}HVGDDTXLVLomRWDLVYDORUHVQmRIL]HUDP
SDUWHGR33$

$ DOWHUDomR GH SDUWHV UHODFLRQDGDV QD 3%6$ p GH FHUWD IRUPD PDLV IiFLO GH UHJXODUL]DU PDV R
UHFRQKHFLPHQWRGHXPFRQWDVDUHFHEHUQD(OHWURPLGLDpPDLVFRPSOH[DSRLVHVWDRSHUDomRQmR
SRGHJHUDUXPDUHFHLWDFRQWUDUHVXOWDGRHVLPXPDMXVWHGHiJLRHTXHQmRIRLFRQVLGHUDGRGR/DXGR
GR33$GDpSRFD

5. PIS/COFINS - controle de créditos ineficaz - ativo imobilizado (aplicável a Eletromidia e TV
Minuto)

$*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHWHPFLrQFLDGRSRQWRHHVWiDYDOLDQGRDWRPDGDGHFUpGLWRGH3,6H
&2),16 QD RULJHP DR LQYpV SHOD GHSUHFLDomR EHP FRPR GHSUHFLDo}HV TXH VmR HIHWXDGDV FRP
EDVH HP PHVHV DQWHULRUHV H QmR SHOD EDVH ItVLFD DJUDYDGD SHOD QHFHVVLGDGH GH LQYHQWiULR GRV
DWLYRV
&RPDLPSODQWDomRGR6$3%HVWDPRVUHYLVLWDQGRRSURFHVVRpMiHVWiGHILQLGRTXHDWRPDGDGH
FUpGLWRVHUiQDRULJHPHDLQGDHPUHYLVmRMXQWRjXPDFRQVXOWRULDWULEXWiULDDLGHLDpGHUHFRQKHFHU
RFUpGLWRVREUHRVDOGRUHVLGXDOGHHVXELUDFDUJDGHDWLYRIL[RVHPRFUpGLWRGH3,6H
&2),16SDUDTXHRQRYRSURFHVVRILTXHWUDQVSDUHQWH
6. EFD-Contribuições - entregue em branco (aplicável a Eletromidia e TV Minuto)

$()'&RQWULEXLo}HVGD790LQXWRHVWiHQWUHJXHFRPPRYLPHQWRGHDFRUGRFRPDVDSXUDo}HV

6REUHD()'&RQWULEXLo}HVGD(OHWURPLGLDD&RPSDQKLDHVWiUHDOL]DQGRDUHWLILFDomRGRV~OWLPRV
DQRV RQGH Mi IRUDP UHWLILFDGRV  UHVWDQGR  H SDUWH GH  TXH HVWDPRV
WUDEDOKDQGRQRVDUTXLYRV
7. ISS - local de incidência - possibilidade de questionamento (aplicável a todas as
Companhias)
(QWHQGHPRVTXHKiXPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHRVPXQLFtSLRVHPTXHRFRUUHXPDYHLFXODomRGH
SURSDJDQGD SRQWXDO H RV PXQLFtSLRV HP TXH HIHWLYDPHQWH Ki XPD XQLGDGH H RUJDQL]DomR
RSHUDFLRQDOGDHPSUHVDSDUDDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQRUHFROKLPHQWRGR,66HTXHDOJXPDVGH
QRVVDVPtGLDVVmRLQVHULGDVHPYHtFXORVGHWUDQVSRUWHTXHSDVVDPSRUPDLVGHXPPXQLFtSLR

1mRREVWDQWHIDWRpTXHFRQIRUPHGHFLVmRGR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDSURIHULGDHPVHGHGHUHFXUVR
UHSHWLWLYRQRkPELWRGR5HFXUVR(VSHFLDOQ6& LVWRpGHFLVmRFRPHIHLWRYLQFXODQWHSDUDRV
GHPDLVWULEXQDLVEUDVLOHLURV R,66pGHYLGRQRPXQLFtSLRHPTXHRVHUYLoRpHIHWLYDPHQWHSUHVWDGRRQGH
D UHODomR p SHUIHFWLELOL]DGD DVVLP HQWHQGLGR R ORFDO RQGH VH FRPSURYH KDYHU XQLGDGH HFRQ{PLFD RX
SURILVVLRQDOGDHPSUHVDFRPSRGHUHVGHFLVyULRVVXILFLHQWHVDRQ~FOHRGHVXDRSHUDomR

1HVVHVHQWLGRHQWHQGHPRVTXHRLQFLVR;,;GRDUWGD/HL&RPSOHPHQWDUQGHGHMXOKR
GH  FRQIRUPH DOWHUDGD SHOD /HL &RPSOHPHQWDU Q  GH  ³/& ´  IXQFLRQD
SHUIHLWDPHQWHSDUDUHJXODUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHWUDQVSRUWHGHQDWXUH]DPXQLFLSDO LWHPGD
OLVWDDQH[Dj/&FRQIRUPHPHQFLRQDGRQRSUySULRLQFLVR;,;DFLPDUHIHULGR PDVQmRpRPDLV
DGHTXDGRSDUDUHJHUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQVHUomRGHPtGLDRXWRIKRPH LWHPGDOLVWD
DQH[Dj/& 




643

PÁGINA: 101 de 347

Formulário
de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.


Versão : 1



5.3 - Descrição Dos Controles Internos

$OpPGDMXULVSUXGrQFLDHGRSDUHFHUGR3LQKHLUR1HWR$GYRJDGRV ³3LQKHLUR1HWR´ HPLWLGRLQGLFDQGR
D PHOKRU DGHTXDomR GR UHFROKLPHQWR GH ,66 QDV ORFDOLGDGHV HP TXH DV HPSUHVDV GR *UXSR
SRVVXHP HVWDEHOHFLPHQWRV H XQLGDGHV FRPHUFLDLV RUJDQL]DGDV QHVWH H[HUFtFLR GH  FRP D
DTXLVLomR GD (OHPLGLD SHOD (OHWURPLGLD FRQVWDWDPRV TXH D (OHPLGLD WDPEpP VROLFLWRX SDUHFHUHV
QHVVHVHQWLGRWHQKRVLGRXPHPLWLGRSHOR(VSDOODUJDV*RQ]DOH]6DPSDLR$GYRJDGRV ³(*6´ HP
 GH DEULO GH  H RXWUR SHOR /DFD] 0DUWLQV 3HUHLUD 1HWR *XUHYLFK  6FKRXHUL $GYRJDGRV
³/DFD]´ HPGHIHYHUHLURGH$PERVRVSDUHFHUHVVHJXHPDPHVPDOLQKDGHHQWHQGLPHQWR
GR3LQKHLUR1HWR$GYRJDGRV

3RUILPSDUDQRVDWXDOL]DUPRVGLDQWHGDTXHVWmRHSDUDYHULILFDUTXDOVHULDDPHOKRUSUiWLFDDVHU
VHJXLGDSHOR*UXSR(OHWURPLGLDDQWHjDTXLVLomRGD(OHPLGLDVROLFLWDPRVQRYRSDUHFHUGHXPTXDUWR
HVFULWyULRGHDGYRFDFLDGHIRUPDTXHR/RERGH5L]]R$GYRJDGRV ³/G5´ HPLWLXHPGHMXQKRGH
QRYDRSLQLmRDUHVSHLWRGDPHOKRUIRUPDGHUHFROKLPHQWRGR,66DTXDOWDPEpPHVWiHPOLQKD
FRPDVRSLQL}HVGR3LQKHLUR1HWR(*6H/DFD]

6HQGRDVVLPUHVJXDUGDGRVSRUSDUHFHUHVMXUtGLFRVQHVVHVHQWLGRHQWHQGHPRVTXHDSHVDUGH
QmR KDYHUVHJXUDQoD DEVROXWD QRTXHVH UHIHUH DRUHFROKLPHQWRGH ,66 MXVWDPHQWH HPUD]mRGR
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGRVPXQLFtSLRVPHQFLRQDGRQRFRPHoRGHVWHVQRVVRVFRPHQWiULRVDHPSUHVD
RSWRX SHOD IRUPD GH UHFROKLPHQWR GH ,66 PDLV VHJXUD H PHQRV VXVFHWtYHO D TXHVWLRQDPHQWR SRU
SDUWHGHDXWRULGDGHVILVFDLV
8. Tributação atinente - ISS X ICMS (aplicável a todas as Companhias)

2HQTXDGUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHODHPSUHVDFRPRVXMHLWDVjWULEXWDomRSHOR,66
DRLQYpVGR,&06SRUSDUWHGDHPSUHVDIRLUHDOL]DGRDSyVDVGHYLGDVFRQVLGHUDo}HVSRUSDUWHGD
FRPSDQKLDFRQIRUPHRULHQWDGDSRUHVFULWyULRVGHDGYRFDFLDTXHSUHVWDPDSRLRjSUHVHQWHTXHVWmR
FRPR3LQKHLUR1HWR$GYRJDGRVH%LFKDUD$GYRJDGRV
$OpPGLVVRKiHPFXUVRD$omR'LUHWDGH,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGHQDMXL]DGDSHOR*RYHUQDGRU
GR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURSRUPHLRGDTXDOGLVFXWHVHDFRPSHWrQFLDGRVPXQLFtSLRVSDUDWULEXWDU
DVDWLYLGDGHVGHYHLFXODomRGHDQ~QFLRVSXEOLFLWiULRVYHUVXVDFRPSHWrQFLDGR(VWDGR

1RFRQWH[WRGHUHIHULGD$',KRXYHPDQLIHVWDomRSRUSDUWHGD$GYRFDFLD*HUDOGD8QLmRGHIHQGHQGR
D FRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD FRPSHWrQFLD GRV PXQLFtSLRV H D LPSURFHGrQFLD GR SHGLGR IHLWR SHOR
*RYHUQDGRUGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR2DUJXPHQWRSULQFLSDOGD$*8pRGHTXHHPVtQWHVHR
LWHPGD/HL&RPSOHPHQWDUQmRFRQVWLWXLDWLYLGDGHGHFRPXQLFDomRSURSULDPHQWHGLWD
VHMDSRUTXHDHPSUHVDTXHDUHDOL]DQmRFRORFDjGLVSRVLomRGHWHUFHLURVRVPHLRVHPRGRVSDUD
TXH WURTXHP PHQVDJHQV VHMD SRUTXH R GHVWLQDWiULR QmR i LGHQWLILFDGR VHMD DLQGD SRUTXH QmR
LQWHUDJHFRPRHPLVVRU $VVLPWDODWLYLGDGHVHULDSDVVtYHOGHWULEXWDomRSHOR,66LQWHUSUHWDomRFRP
DTXDOFRQFRUGDPRV

1HVVHVHQWLGRDFRPSDQKLDHQWHQGHKDYHUUHVSDOGRVXILFLHQWHSDUDVHJXLUFRPDWULEXWDomRGHVXDV
DWLYLGDGHVSHOR,662SHGLGRGHKDELOLWDomRGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH0tGLD2XWRI+RPHGDTXDO
DFRPSDQKLDID]SDUWHHVWiSHQGHQWHGHDQiOLVHSHORUHODWRUGD$',0LQ/XL])X[

9. ISS – atraso na conversão do RPS em Nota Fiscal de Serviço (aplicável a Eletromidia)
(PQRVVRSURFHVVRGHIDWXUDPHQWRDSyVDJHUDomRGR5HFLER3URYLVyULRGH6HUYLoRHIHWXDPRVD
WUDQVPLVVmRGRPHVPRMXQWRDSUHIHLWXUDRFRUUHQGRDFRQYHUVmRGH536HP1)6HGHQWURGRSUD]R
HVWLSXODGRSHODOHJLVODomR

2 DSRQWDPHQWR HP TXHVWmR UHIHUHVH DRV FDVRV HP TXH HPLWLPRV QRWDV ILVFDLV HP SURFHVVR GH
VXEVWLWXLomR$1)6HGHRULJHPFRPRVHX536FRQYHUWLGRQRSUD]RpVXEVWLWXtGDGHQWURGRSHUtRGR
GHPHVHVRPHVPRGHWHUPLQDGRSDUDDHVVDRSHUDomR

&RPHVVHSURFHVVRGHVXEVWLWXLomRDQRYDQRWDILVFDOHVWiOLQFDGDFRPDLQIRUPDomRGR536GD
1)6HGHRULJHPTXHIRLFRQYHUWLGDGHQWURGRSUD]RGHWHUPLQDGR
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6HJXHH[HPSOR

$1)HPLWLGDHPVXEVWLWXLR536HPLWLGRHP

&RPDVXEVWLWXLomRGDQRWDILVFDOHP1)R536GDQRWDILVFDOGHRULJHPpR
PHVPRLQIRUPDGRQDQRYD1)

$HPLVVmRGHQRWDVILVFDLVVXEVWLWXWDVGDSUHIHLWXUDGH63DXORpUHDOL]DGDGLUHWDPHQWHQRVLWHGD
PHVPDSRLVDWUDQVPLVVmRQR(533URWKHXV7RWYVQmRpKRPRORJDGDMXQWRDSUHIHLWXUD'LIHUHQWH
GDV 1)6H 6XEV GD SUHIHLWXUD GR 5LR GH -DQHLUR RQGH D WUDQVPLVVmR p KRPRORJDGD H DVVLP p
JHUDGRXPQRYR536SDUDWUDQVPLVVmRHPQRVVR(53

10. ISS – Atualização Cadastral Municipal (aplicável a Eletromidia e TV Minuto)

2FyGLJRPXQLFLSDOGRVHUYLoRSUHVWDGRGHLQVHUomRGHWH[WRVGD(OHWURPLGLDH790LQXWR
QmRHVWiQR&&0GDSUHIHLWXUD(QYLDPRVHVVHSRQWRSDUDRMXUtGLFRGD(OHWURPLGLDHPPDUoR
TXHHVWiDYHULJXDQGRDLQIRUPDomR

11. Provisão de clientes a faturar e provisão de contratos - tratamento na base do IRPJ/CSLL
(aplicável à Eletromidia e a TV Minuto)

$*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHHPFRQMXQWRFRPD(TXLSH)LVFDO560WHPFLrQFLDGRWHPDHYDLDYDOLDUR
DSRVVLELOLGDGHGHQmRPDLVDMXVWDQGRFRPRDGLomRRXH[FOXVmRTXDQGRVHWUDWDUGHSURYLVmRGHUHFHLWDV

12. Saldos prescritos de IRRF E CSRF (aplicável à Eletromidia)

1R~OWLPRWULPHVWUHGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXXPDFRQVXOWRULDWULEXWiULDSDUDDDYDOLDomRGH
FUpGLWRVQDTXDOIRUDPUHDYDOLDGRV$&RPSDQKLDDLQGDHVWiUHFRQFLOLDQGRDVEDVHVHDWpRILQDOGR
H[HUFtFLRGHHQWHQGHTXHRVVDOGRVVHUmRUHJXODUL]DGRVHPGHWULPHQWRGDVFDUJDVGHVDOGRV
QR6LVWHPD6$3%

13. Variação cambial - regime caixa - adição indevida (aplicável à Eletromidia)

(VWHSRQWRHQGHUHoRXRSRQWRSRUPHLRGRJROLYHGDLPSODQWDomRGR6$3%HPRXWUXEURGH
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH FRP D LPSODQWDomR GR 6$3 % DV YDULDo}HV FDPELDLV SRVVDP VHU
ODQoDGDV DXWRPDWLFDPHQWH VHSDUDQGR D YDULDomR FDPELDO WHPSRUiULD ± DMXVWH QR ,5 H &6 HP
FRQWUDSDUWLGDDYDULDomRFDPELDOUHDOL]DGD±WULEXWDomRGDYDULDomRFDPELDOUHDOL]DGD
14. Despesas não operacionais - risco de glosa (aplicável à Eletromidia e TV Minuto)
2WHPDIRLGLVFXWLGRSHOD$GPLQLVWUDomRHHPDVGHVSHVDVHUHFHLWDVVHUmRPDQWLGDVQDVVXDV
FRQWDVGHRULJHPHQmRXWLOL]DGRRJUXSRGHUHFHLWDVHGHVSHVDVQmRRSHUDFLRQDLV

15. Conta corrente com empresas do Grupo (aplicável a todas as Companhias)

$$GPLQLVWUDomRWHPFRQKHFLPHQWRGRWHPDHHQWHQGHTXHQmRH[LVWHULVFRSDUDDFRQILJXUDomRGH
XPFRQWUDWRGHP~WXRHQWUHDVHPSUHVDVSRLVWUDWDVHGHRSHUDo}HVGHFXUWRSUD]R

16. Compartilhamento de despesas (aplicável a todas as Companhias)

$*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHPDQWpPWRGDVDVEDVHVHPHPyULDVGHFiOFXORDUPD]HQDGDVQDUHGH
GDQGRVXSRUWHDRUDWHLR

17. Atualização dos saldos de impostos a recuperar (aplicável a todas as Companhias)

3DUD  IRUDP JHUDGRV 3HU'&RPSV SDUD VXSRUWDU RV FUpGLWRV H YDPRV UHJXODUL]DU R
UHFRQKHFLPHQWRGDVDWXDOL]Do}HVPRQHWiULDVGHVVHVFUpGLWRV
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18. Controle de provisões - individualização em contas patrimoniais e de resultado (aplicável
a Eletromidia e TV Minuto)
$*HUrQFLDGH&RQWDELOLGDGHWHPFLrQFLDGRSRQWR(VWDPRVWUDEDOKDQGRQDVFRQFLOLDo}HVGDVFRQWDV
SDWULPRQLDLVSDUDVHJUHJDomRGDVQRWDVILVFDLVGHSURYLV}HVDILPGHPHOKRUDURSURFHVVRGHDMXVWH
QR /$/85/$&6 (P SDUDOHOR FRP D HQWUDGD GR 6$3 % R VLVWHPD Mi WHP HVVD FRQVLVWrQFLD H
WHUHPRVRVDMXVWHVHIHWXDGRVFRPEDVHHPFRQWDVGHHIHWLYDSURYLVmR
19. Divergência entre os controles da sociedade e a ECF (aplicável à Eletromidia TV Minuto)
1R ~OWLPR WULPHVWUH GH  IL]HPRV D FRQWUDWDomR GH XPD FRQVXOWRULD WULEXWiULD TXH UHYLVRX DV
LQIRUPDo}HVHSURFHGHPRVjDOJXPDVUHWLILFDo}HVGH(&)GHSHUtRGRVDQWHULRUHV

$(&)GHH[HUFtFLRDLQGDVHUiHQWUHJXHHD560UHYLVDUiDVEDVHV

20. Constituição do Diferido Passivo sobre diferenças temporárias (aplicável a Eletromidia TV
Minuto)

$&RPSDQKLDHVWiUHYLVDQGRRWHPDSDUDDQDOLVDURWUDWDPHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRVGLIHULGRV1RVVD
LQWHQomRpXPDDYDOLDomRDWpRILQDOGRDQRWHQGRHPYLVWDRSHUtRGRDWXDOQDTXDOD&RPSDQKLD
DXIHULXSUHMXt]RVILVFDLVHPGHFRUUrQFLDGDGLPLQXLomRGDVRSHUDo}HVFDXVDGRVSHODSDQGHPLD
21. Bônus e Gratificação Paga a Dirigentes Estatutários (aplicável a Eletromidia TV Minuto)

$ &RQWDELOLGDGH H (TXLSH )LVFDO 560 HQWHQGH TXH Ki R ULVFR SRU PDLV TXH RV YDORUHV VHMDP
WUDQVLWDGRVYLDIROKDHSDJRVLPSRVWRVWUDEDOKLVWDV5HYLVDUHPRVRSURFHVVRSDUD

22. Exclusão do PAT em Dobro (aplicável a Eletromidia)

$ &RPSDQKLD FRQWUDWRX XPD FRQVXOWRULD WULEXWiULD TXH DQDOLVRX R FDVR H HQWHQGHX TXH H[LVWHP
DUJXPHQWRV SDUD D GHGXWLELOLGDGH GR WHPD $R ILQDO GRV WUDEDOKRV VHUi SUHSDUDGR XP ERRN SHOD
FRQVXOWRULDFRPWRGRVRVVXSRUWHV

$SHVDU GD GHFLVmR GD &RPSDQKLD GH DSURYHLWDU GD H[FOXVmR GR 3DW HP GREUR H SRU PDLV KDMD
GHFLV}HVDGPLQLVWUDWLYDVIDYRUiYHLVDRWHPDD(TXLSH)LVFDO560HQWHQGHTXHDGHYHPRVLQJUHVVDU
FRPDomRMXGLFLDOSOHLWHDQGRRGLUHLWR
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3URJUDPDGH,QWHJULGDGH
D VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao
perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são
reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
3RVVXtPRV XP VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD PRQLWRUDU QRVVRV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURVLQFOXVLYHDTXHOHVUHODFLRQDGRVjJHVWmRGHULVFRVHGHFRQIRUPLGDGH compliance TXH
HQWHQGHPRVDGHTXDGRDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRP
HQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
7DO VLVWHPDGH FRQWUROHVLQWHUQRV HVWi HP FRQVWDQWH DSHUIHLoRDPHQWR H pFRPSRVWRSRU GLYHUVRV
SULQFtSLRV SURFHGLPHQWRV H SUiWLFDV HIHWLYDPHQWH LPSOHPHQWDGDV GHQWUH DV TXDLV GHVWDFDPVH
DTXHODV GHVFULWDV HP QRVVR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  TXH IRL
UHFHQWHPHQWHDWXDOL]DGRHUHIRUPXODGRFRQIRUPHGHWDOKDGRDVHJXLU
ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da
eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas
atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam,
e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes
3DUDRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQR
GHLQWHJULGDGHFRQWDPRVFRPRQRVVR&RPLWrGHCompliance HFRPRQRVVR&DQDOGH'HQ~QFLDV
2&RPLWrGHCompliance pFRPSRVWRSRUSHVVRDVGHGLIHUHQWHViUHDVFRPR5HFXUVRV+XPDQRV
-XUtGLFR 2SHUDo}HV )LQDQFHLUR &RPHUFLDO H 'LUHWRULD H UHSRUWD GLUHWDPHQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR 6HXV PHPEURV WrP R GHYHU GH PDQWHU VRE FDUiWHU GH FRQILGHQFLDOLGDGH DV
LQIRUPDo}HVUHFHELGDVHWRGDVDVGHQ~QFLDVVHPH[FHomRJDUDQWLQGRRDQRQLPDWRGRGHQXQFLDQWH
$ LQGHSHQGrQFLD GRV PHPEURV GR &RPLWr GH &RPSOLDQFH p JDUDQWLGD QD PHGLGD HP TXH DV
PHQFLRQDGDV IXQo}HV QmR HVWmR VXERUGLQDGDV D iUHDV  DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD QRVVD
&RPSDQKLD
$OpPGLVVRFRQWDPRVFRPR&DQDOGH'HQ~QFLDVSRUPHLRGRTXDOSRGHPVHUUHDOL]DGDVGHQ~QFLDV
GHWRGRHTXDOTXHULQGtFLRGHFRPSRUWDPHQWRLQFRPSDWtYHOFRPRQRVVR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
VLWXDo}HVTXHHQYROYDPVXVSHLWDVGHIUDXGHVFRUUXSomRGHVYLRVpWLFRVGHFRQGXWDVDWRVLOtFLWRVHQWUH
RXWURV
2&DQDOGH'HQ~QFLDVWDPEpPSRGHVHUXWLOL]DGRHPFDVRVGHG~YLGDVVREUHR&yGLJRGH&RQGXWD
(QWHQGHPRV TXH QRVVRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH VmR HILFLHQWHV H
DGHTXDGRVDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDVLQWHUDo}HVFRPHQWHV
S~EOLFRVHDJHQWHVGHJRYHUQR
(PFDVRGHGHQ~QFLDFRQWUDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRyUJmRDRTXDOR&RPLWrGH
Compliance UHSRUWDDLQYHVWLJDomRFRQWUDUHIHULGRPHPEURVHJXLUiRULWRDSOLFDGRDTXDOTXHURXWUR
GHQXQFLDGRHHPVHGHGHUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDHQGHUHoDUTXDLVTXHUTXHVW}HV
UHODFLRQDGDVjGHQ~QFLDUHIHULGRPHPEURWHUiGHDEVWHUVHGHYRWDU
iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRVXP&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDIRUPDOPHQWH
DSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGH
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• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes
intermediários e associados

1RVVR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGHYHVHUREVHUYDGRHPTXDOTXHUORFDOHVLWXDomRSRUWRGRVRVQRVVRV
HPSUHJDGRVDGPLQLVWUDGRUHVHRXWURVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVQR
UHODFLRQDPHQWRFRPVHXVGLIHUHQWHVS~EOLFRVHSDUWHVLQWHUHVVDGDV
se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e
empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas
relacionadas ao tema

•

2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHVWDEHOHFHTXHGHYHPRVSURSLFLDUWUHLQDPHQWRVSHULyGLFRVDQXDLVDWRGRV
RVQRVVRVFRODERUDGRUHVSRUPHLRVItVLFRVRXYLUWXDLVDUHVSHLWRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVDVHUHP
REVHUYDGDVSRUWRGRVHDQHFHVVLGDGHGHFXPSULPHQWRGRGLVSRVWRQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto,
identificando o documento onde essas sanções estão previstas

•

4XDLVTXHUYLRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDDVSROtWLFDVHRXDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOSRUSDUWHGHTXDOTXHUGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVSRGHUmRWHUFRQVHTXrQFLDVJUDYHVSDUD
RV HQYROYLGRV SDUD D FRPSDQKLD H SDUD D SUySULD VRFLHGDGH 4XDQGR FRPSURYDGR R GHVYLR
DSOLFDUHPRVPHGLGDVFRPSDWtYHLVFRPDJUDYLGDGHGRVIDWRVTXHSRGHPVHUGHVGHRUHFHELPHQWR
GHDGYHUWrQFLDRXVXVSHQVmRDWpVDQo}HVPDLVJUDYHVFRPRGHPLVVmRUHVFLVmRGRFRQWUDWRGH
WUDEDOKRRXGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDFRUGRVGHSDUFHULDFRPHUFLDOHQWUHRXWUDV
$OpPGLVVRRVFDVRVTXHHQYROYDPFRQGXWDLOtFLWDSRGHUmRVHUHQFDPLQKDGRVSDUDDVDXWRULGDGHV
FRPSHWHQWHVWRUQDQGRRVUHVSRQViYHLVVXMHLWRVDSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRFLYLORXFULPLQDO
$DSOLFDomRGHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVFRPRDGYHUWrQFLDYHUEDOHRXHVFULWDVXVSHQVmRGHPLVVmRSRU
RXVHPMXVWDFDXVDRXWpUPLQRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKRVHUiGHILQLGDSHORQRVVR&RPLWrGHCompliance
GHDFRUGRFRPDJUDYLGDGHGDLQIUDomR
$DSOLFDomRGHXPDVDQomRQmRGHSHQGHGHRXWUDVHQGRSRVVtYHOSRUH[HPSORDGHPLVVmRSRUMXVWD
FDXVDVHPQHFHVVLGDGHGHDGYHUWrQFLDDQWHULRUQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta,
locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

•

2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDIRLDSURYDGRHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHP
GHMDQHLURGHHSRGHVHUFRQVXOWDGRQRQRVVRZHEVLWHKWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU
E VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
3RVVXtPRVFDQDOSDUDDFROKHUGHQ~QFLDVFDVRKDMDVXVSHLWDGHXPDSRVVtYHOYLRODomRDXPDOHLDXP
UHJXODPHQWRRXDXPSDGUmRpWLFRGD&RPSDQKLD
•

se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros

2FDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRVHQGRHQGHUHoDGDVDVGHQ~QFLDVHPFDUiWHUFRQILGHQFLDOVHJXUD
VLJLORVDH[FHWRQDVVLWXDo}HVHPTXHWHQKDPRVREULJDomROHJDOGHLQIRUPDUDRVyUJmRVHDXWRULGDGHV
JRYHUQDPHQWDLVHVHGRLQWHUHVVHGRGHQXQFLDQWHGHIRUPDDQ{QLPD
• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias
somente de empregados

2DFHVVRDRFDQDOGHGHQ~QFLDVpJUDWXLWRHSRGHVHUXWLOL]DGRWDQWRSRUQRVVRVFRODERUDGRUHVTXDQWR
SRU WHUFHLURV FRPR SRVVtYHLV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR UHSUHVHQWDQWHV
FRPHUFLDLVHFOLHQWHVDWUDYpVGRHPDLOUL#HOHWURPLGLDFRPEUGRIRUPXOiULRRQOLQHGLVSRQtYHOHP
QRVVD,QWUDQHWQRHQGHUHoRKWWSVZZZFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUHOHWURPLGLDRXSHORWHOHIRQH
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• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé • órgão do emissor
responsável pela apuração de denúncias

2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD HVWDEHOHFH TXH WRGDV DV GHQ~QFLDV UHDOL]DGDV SRU PHLR GR FDQDO
DGHTXDGRSRVVXHPJDUDQWLDGHVXDFRQILGHQFLDOLGDGHHDQRQLPDWREHPFRPRTXHHPQHQKXPD
KLSyWHVHKDYHUiUHWDOLDomRSHORHQFDPLQKDPHQWRGHG~YLGDVRXGHQ~QFLDVGHYLRODomRDR&yGLJR
GHeWLFDH&RQGXWD
(YHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVDUHVSHLWRGHGHQ~QFLDVDSUHVHQWDGDVHGHSRWHQFLDLVLUUHJXODULGDGHVRX
YLRODo}HVDR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGHYHUmRVHUUHDOL]DGDVSHORQRVVR&RPLWrGHCompliance
FXMDVDWULEXLo}HVEHPFRPRWUDWDPHQWRGHDSXUDomRGHGHQ~QFLDVHVWiGHVFULWDHPQRVVR&yGLJR
GHeWLFDH&RQGXWD
F VHRHPLVVRUDGRWDSURFHGLPHQWRVHPSURFHVVRVGHIXVmRDTXLVLomRHUHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV
(PSURFHVVRVGHIXVmRDTXLVLomRHUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDFRQWDPRVFRPRDX[tOLRGHDVVHVVRUHV
MXUtGLFRV H ILQDQFHLURV SDUD UHDOL]DomR GH SURFHVVRV GH due-diligence QDV HYHQWXDLV FRPSDQKLDV
HQYROYLGDVFRPRLQWXLWRGHREWHUXPvaluation HPDSHDURVHYHQWXDLVULVFRVDRVTXDLVWDLVVRFLHGDGHV
HVWDULDP H[SRVWDV 2V DVVHVVRUHV MXUtGLFRV H ILQDQFHLURV WDPEpP DX[LOLDP QD UHFRPHQGDomR GH
HVWUXWXUDGHRSHUDomRPDLVDGHTXDGDSDUDFDGDSURFHVVRHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
G FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
&RQIRUPHGHWDOKDGRQHVWHLWHPSRVVXtPRVUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVYROWDGDV
SDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFDTXHHQWHQGHPRVDGHTXDGDVDRQRVVRSRUWHULVFRVFRUUHVSRQGHQWHVHDRYROXPHGHQRVVDV
LQWHUDo}HVFRPHQWHVS~EOLFRVHDJHQWHVGRJRYHUQR
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 $OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQRVULVFRVLGHQWLILFDGRVSHOD&RPSDQKLDWDPSRXFRDOWHUDo}HV
QDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

27/08/2013

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade anônima

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYH+LVWyULFR
$&RPSDQKLDSRVVXLVXDVHGHQD&DSLWDOGR(VWDGRGH6mR3DXORHWHPSRUREMHWRVRFLDODVDWLYLGDGHV
GH D LPSRUWDomRH[SRUWDomRFRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGHSDLQpLVHOHWU{QLFRVSDUDGLYXOJDomR
LQIRUPDWL]DGD H SXEOLFLGDGH GH GDGRV GH LQWHUHVVH S~EOLFR RX SDUWLFXODU HTXLSDPHQWRV GH
LQIRUPiWLFDSHoDVDFHVVyULRVHGHPDLVSURGXWRVUHODFLRQDGRVFRPPtGLDHOHWU{QLFDEHPFRPRD
UHSDUDomRPDQXWHQomRHLQVWDODomRGRVUHIHULGRVEHQVHSURGXWRV E ORFDomRGHEHQVPyYHLVH
HVSDoRVSDUDDFRORFDomRGHSURGXWRVHOHWU{QLFRVSULQFLSDOPHQWHSDLQpLVHVWiWLFRVHHOHWU{QLFRV
SDUDGLYXOJDomRLQIRUPDWL]DGDGHSXEOLFLGDGHHGDGRVGHLQWHUHVVHS~EOLFRRXSDUWLFXODU F ORFDomR
GH KRUiULR H YHLFXODomR GH PHQVDJHQV H GDGRV GH LQWHUHVVH S~EOLFR H SDUWLFXODU HP SDLQpLV
HOHWU{QLFRV G SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHSURJUDPDomRGHPHQVDJHQVLQIRUPDWL]DGDVHDLQVHUomRGH
WH[WRV GHVHQKRV H RXWURV PDWHULDLV GH SURSDJDQGD H SXEOLFLGDGH HP TXDOTXHU PHLR GLJLWDO RX
HVWiWLFR H[FHWRHPOLYURVMRUQDLVSHULyGLFRVHQDVPRGDOLGDGHVGHVHUYLoRVGHUDGLRGLIXVmRVRQRUD
H GH VRQV H LPDJHQV GH UHFHSomR OLYUH H JUDWXLWD  H  UHDOL]DomR GH checking GH VXDV SUySULDV
LQVHUo}HV GH SXEOLFLGDGH H  FULDomR H UHJLVWUR GH PDUFD SDUD RV SURGXWRV HOHWU{QLFRV
FRPHUFLDOL]DGRV H GLVWULEXtGRV SHOD &RPSDQKLD LQFOXLQGR OLFHQoD GH XVR GH WDLV PDUFDV SDUD
WHUFHLURV I  D HODERUDomR H[HFXomR H GHVHQYROYLPHQWRGH SURMHWRV SDUD YHLFXODomR HPSDLQpLV
HOHWU{QLFRVSRU DGPLQLVWUDomR HPSUHLWDGD RX VXEHPSUHLWDGD J  DWLYLGDGHV GH FRPSUD YHQGD
ORFDomR LPSRUWDomR GH OkPSDGDV H RXWURV HTXLSDPHQWRV HOpWULFRV K  DVVHVVRULD D WHUFHLURV
SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV QDV DWLYLGDGHV UHODWLYDV j JHVWmR HPSUHVDULDO H L  D SDUWLFLSDomR QR
FDSLWDOVRFLDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRVyFLDTXRWLVWDRXDFLRQLVWD'HPDQHLUDJHUDOD&RPSDQKLD
DWXDQRVHJPHQWRGHSXEOLFLGDGHYHLFXODQGRFDPSDQKDVSDUDDQXQFLDQWHVHPVHXVSDLQpLVHVWiWLFRV
RX GLJLWDLV TXH HVWmR LQVWDODGRV HP GLIHUHQWHV DPELHQWHV GH FRP FLUFXODomR GH SHVVRDV FRPR
WUDQVSRUWHV DHURSRUWRV shoppings HOHYDGRUHV H UXDV DWUDYpV GH SDUFHULDV GH FRQFHVVmR RX
ORFDomRFRPRVSURSULHWiULRVGHVVHVORFDLV
$KLVWyULDGD&RPSDQKLDWHPLQtFLRQRDQRGHTXDQGRRV6UV3DXOR5DF\%DGUDH5LFDUGR
5RPHLUR2WHURDFRPSDQKDGRVGHRXWURVVyFLRVIXQGDUDPD(OHWURPLGLD&RPHUFLDO/WGDYROWDGD
SDUD DDWXDomRLQRYDGRUDQRVHJPHQWRGHPtGLDSRUPHLRGRDOXJXHOGHSDLQpLVHOHWU{QLFRVSDUD
GLYXOJDomR LQIRUPDWL]DGD GH SXEOLFLGDGH DOpP GH EHQV PyYHLV H HVSDoRV SDUD D FRORFDomR GH
SURGXWRV GLJLWDLV RX HVWiWLFRV SDUD GLYXOJDomR SXEOLFLWiULD 7UrV GpFDGDV DWUiV SUDWLFDPHQWH D
WRWDOLGDGHGRVPRELOLiULRVSXEOLFLWiULRVHUDPHVWiWLFRV FRPRoutdoorsSDQIOHWRVHFDUWD]HV VHQGR
RPRGHORGHQHJyFLRVSURSRVWRSHOD(OHWURPLGLD&RPHUFLDO/WGDLQWHUDWLYRDWUDHQWHHFRQVLGHUDGR
FRPR XPD YDQWDJHP HVWUDWpJLFD SRU VHXV FOLHQWHV TXH YLDP QRV SDLQpLV XPD IRUPD HILFD] GH
FRPXQLFDomRFRPRVFRQVXPLGRUHVGHVHXVUHVSHFWLYRVS~EOLFRVDOYR
1DVGXDVGpFDGDVVHJXLQWHVD(OHWURPLGLD&RPHUFLDO/WGDH[SDQGLXVHXVQHJyFLRVSRUPHLRGD
FHOHEUDomRGHUHOHYDQWHVFRQWUDWRVFRPHUFLDLVHEXVFRXPDUFDUSUHVHQoDHPORFDLVGHDOWRWUiIHJR
FRPRWUHQVHshopping centers&RPRFUHVFLPHQWRGDVRFLHGDGHRVVyFLRVWRPDUDPDGHFLVmRGH
FRQVWLWXLUXPDVRFLHGDGHSRUDo}HVPLJUDQGRDVDWLYLGDGHVGD(OHWURPLGLD&RPHUFLDO/WGDSDUDD
1DSDUDPD/RFDomRGH(TXLSDPHQWRV(OHWURHOHWU{QLFRV6$VRFLHGDGHTXHIXWXUDPHQWHYLULDDVH
FKDPDU(OHWURPLGLD6$
(PQRYHPEURGHD&RPSDQKLDGHXXPSDVVRUHOHYDQWHHPVHXGHVHQYROYLPHQWRWRUQDQGR
VH LQYHVWLGD GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR JHULGRV HP ~OWLPD LQVWkQFLD SHOR +,* &DSLWDO //&
³+,*´ OtGHUJOREDOGHLQYHVWLPHQWRVHPprivate equity HPFRPSDQKLDVGHSHTXHQRHPpGLRSRUWH
FRP PDLV GH  TXDUHQWD H WUrV  ELOK}HV GH GyODUHV VRE JHVWmR EDVHDGR QR WRWDO GR FDSLWDO
FRPSURPHWLGRJHULGRSHOD+,*&DSLWDOHVHXVDILOLDGRV 2DSRUWHGHXFRQWLQXLGDGHDRREMHWLYRGD
&RPSDQKLDGHWRUQiODXPGRVPDLRUHVplayers QRPHUFDGREUDVLOHLURGHH[SORUDomRGHDWLYLGDGHV
GHFRPHUFLDOL]DomRGHSDLQpLVHOHWU{QLFRVHSXEOLFLGDGHGHGDGRVGHLQWHUHVVHS~EOLFRHSDUWLFXODU
&RPRDSRUWHD&RPSDQKLDEHQHILFLRXVHGDUHOHYDQWHH[SHULrQFLDJHVWmRDOpPGDHVWUDWpJLDSDUD
RSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVSURSRUFLRQDGDVSHOR+,*FXOPLQDQGRQRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD
)RLDVVLPVRERULHQWDomRGRknow-how SURSRUFLRQDGRSHOR+,*TXHD&RPSDQKLDLQLFLRXVHXV
PRYLPHQWRVGHDTXLVLo}HVHVWUDWpJLFDVFRPRREMHWLYRGHH[SDQGLUFDGDYH]PDLVVHXVQHJyFLRV
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$TXLVLomRGD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$
(PQRYHPEURGHD(OHWURPLGLDDGTXLULXD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$HPSUHVDTXH
GHWLQKDRFRQWUDWRFRPH[FOXVLYLGDGHGHSXEOLFLGDGHFRPRPHWU{GR5LRGH-DQHLURHFRPRPHWU{
GH6DOYDGRU
$TXLVLomRGD(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD6$
7DPEpPHPQRYHPEURGHD(OHWURPLGLDDGTXLULXRVDWLYRVGHPtGLDRXWRIKRPHGD7HOHI{QLFD
TXHGHWLQKDRFRQWUDWRGHSXEOLFLGDGHFRPDOLQKDGR0HWU{GH6mR3DXORHXPDUHGHGHSXEOLFLGDGH
HPEDUHVUHVWDXUDQWHVDFDGHPLDVHVDO}HVGHEHOH]D
$TXLVLomRGD790LQXWR6$
(P PDUoR GH  D (OHWURPLGLD FRPSOHWRX LQYHVWLPHQWR HVWUDWpJLFR QD 79 0LQXWR 6mR 3DXOR
HPSUHVDTXHGHWLQKDRFRQWUDWRFRPH[FOXVLYLGDGHGHSXEOLFLGDGHGHQWURGRVWUHQVGDVOLQKDVH
GR0HWU{GH6mR3DXOR
$TXLVLomRGH$o}HVGD3XEOLEDQFD%UDVLO6$
(PMXOKRGHD&RPSDQKLDVXEVFUHYHXHLQWHJUDOL]RXDo}HVHTXLYDOHQWHVD VHWHQWDSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGD3XEOLEDQFD%UDVLO6$ ³3%6$´ VRFLHGDGHGHFDSLWDOIHFKDGRVHGLDGD
QR%UDVLOHVSHFLDOL]DGDHPPtGLDXUEDQDFRPIRFRHPEDQFDVGHMRUQDOSRUPHLRGHSXEOLFLGDGH
HVWiWLFD FDUWD]HVHSDLQpLV EHPFRPRHPSHQDV ODWHUDLVGHSUpGLR HoutdoorVFRPRLQWXLWRGH
GLYHUVLILFDUDJDPDGHVHUYLoRVGHSXEOLFLGDGHQRVHJPHQWRGHSXEOLFLGDGHHVWiWLFDHDVVLPDPSOLDU
RV VHUYLoRV RIHUHFLGRV D VHXV FOLHQWHV (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD FRQFOXLX D
DTXLVLomRGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVUHPDQHVFHQWHVGRFDSLWDOVRFLDOGD3%6$TXHWRUQRXVHVXD
VXEVLGLiULDLQWHJUDO
$TXLVLomRGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$
(P MDQHLUR GH  D (OHWURPLGLD FRQFOXLX D DTXLVLomR GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH
0DUNHWLQJ6$FULDQGRDPDLRUSODWDIRUPDGHPtGLDRXWRIKRPHGR%UDVLO$(OHPLGLD6$pSLRQHLUD
HPPtGLD22+HPHOHYDGRUHVGHSUpGLRVFRPHUFLDLVHUHVLGHQFLDLVQR%UDVLOFRPXPSRUWIyOLR
GLJLWDOGHPDLVGHSDLQpLVHPWRGRSDtV$&RPSDQKLDSRVVXLXPKLVWyULFRFRQVLVWHQWHGH
FUHVFLPHQWRDFHOHUDGRSURPRYLGRSHODHQWUDGDHPQRYRVVHJPHQWRVHSHODUHFHLWDUHFRUUHQWHGH
XPDEDVHGLYHUVLILFDGDGHDJrQFLDVHDQXQFLDQWHVGHSULPHLUDOLQKD
(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX XP FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH
JHUHQFLDPHQWRHVSHFLDOL]DGRHPPtGLDFRPD&RQFHVVLRQiULDGR9/7&DULRFD6$VHQGRTXHR
DGLWLYRIRLFHOHEUDGRHPMDQHLURGHHRDGLWLYRHPQRYHPEURGRPHVPRDQRSHUPLWLQGRj
&RPSDQKLDDH[SORUDomRGHPtGLDGLJLWDOHHVWiWLFDQRV9/7VGR5LRGH-DQHLURQDVHVWDo}HVQDV
SDUDGDV
2DQRGHIRLPDUFDGRSHORIRUWHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDGHVWDFDQGRVHDFHOHEUDomRGH
FRQWUDWRV GH FHVVmR GH iUHD DHURSRUWXiULD FRP RV DHURSRUWRV GH )RUWDOH]D 3RUWR $OHJUH H
5LR*DOHmRQR5LRGH-DQHLUR
(PIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHXVRFRPD&RPSDQKLD
3DXOLVWDGH7UHQV0HWURSROLWDQRVYHQFHQGRDOLFLWDomRSDUDH[SORUDomRGHPtGLDGDQGRPDLVXP
SDVVRLPSRUWDQWHQRVHJPHQWRGHVHUYLoRVQDiUHDGHWUDQVSRUWHV
1RDQRGHD&RPSDQKLDFRQVROLGRXDVXDOLGHUDQoDQRVHXVHJPHQWRDWUDYpVGDDTXLVLomRGD
(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$'HVWDIRUPD D&RPSDQKLDSDVVRXDRIHUHFHU
XPD VROXomR FRPSOHWD DRV FOLHQWHV SURSRUFLRQDQGR XPD VHOHomR GH FRQWH~GR VHUYLoRV H
H[SHULrQFLDVTXHIDFLOLWDPHVXUSUHHQGHPDMRUQDGDGRVFOLHQWHVDTXDOTXHUKRUDHPTXDOTXHUOXJDU
HEXVFDFRQWLQXDUVXDWUDMHWyULDGHLQYHVWLPHQWRVFRPRFRQVHTXHQWHFUHVFLPHQWRGDVRSHUDo}HV
GDFDUWHLUDGHFOLHQWHVHGDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRQDFLRQDO
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1RVVRVSULQFLSDLVPDUFRVVmR
Ɣ

&RQVWLWXLomRGD(OHWURPLGLD&RPHUFLDO/WGD

Ɣ

,QYHVWLPHQWRGD+,*&DSLWDO//&

Ɣ

$TXLVLomRGD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$

Ɣ

$TXLVLomRGD(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD6$

Ɣ

$VVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGR9/7H6XSHUYLDQR5LRGH-DQHLUR

Ɣ

$TXLVLomRGD790LQXWR6$

Ɣ
$TXLVLomRGD3XEOLEDQFD6$HDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRGRVDHURSRUWRV
GH3RUWR$OHJUH)RUWDOH]DH5LR*DOHmRQR5LRGH-DQHLURHGD/LQKDGR0HWU{GH6mR3DXORH
/LQKDHVWiWLFDGR0HWU{GH6mR3DXOR
Ɣ
$TXLVLomRGD(OHPLGLDHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHH[SORUDomRGHPtGLD
GD&370HP6mR3DXOR
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  ,QIRUPDo}HV GH 3HGLGR GH )DOrQFLD )XQGDGR HP 9DORU 5HOHYDQWH RX GH 5HFXSHUDomR
-XGLFLDORX([WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDRLWHPTXHQmRWHQKDP
VLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomR'DV3ULQFLSDLV$WLYLGDGHVGR(PLVVRU(6XDV&RQWURODGDV

9LVmR*HUDO

6RPRVFRQVLGHUDGDVXPDGDVPDLRUHVFRPSDQKLDGHPtGLDout-of-home ³22+´RX³IRUDGHFDVD´
HPWUDGXomROLYUH QR%UDVLOHPWHUPRVGHIDWXUDPHQWRHQ~PHURGHWHODV1$WXDOPHQWHD&RPSDQKLD
LPSDFWDGLDULDPHQWHPLOK}HVGHSHVVRDV QRVPDLVGLYHUVRVPRPHQWRVGHVXDVMRUQDGDV±HP
GH VHWHPEUR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV SRU GLD HP  HVWDGRV EUDVLOHLURV XPD
DXGLrQFLDTXHUHSUHVHQWDFHUFDGHGDSRSXODomREUDVLOHLUD'RGHVORFDPHQWRDRWUDEDOKRHP
WUDQVSRUWHVS~EOLFRVGRPRPHQWRGHOD]HUHPVKRSSLQJFHQWHUVDRUHWRUQRSDUDFDVDHPHOHYDGRUHV
FRUSRUDWLYRV H UHVLGHQFLDLV D &RPSDQKLD VH ID] SUHVHQWH HP ORFDLV GH DOWR WUiIHJR FRQHFWDQGR
PDUFDVHFRQVXPLGRUHVSRUPHLRGRPRELOLiULRXUEDQRHVWiWLFRHGLJLWDOTXHDGPLQLVWUDHPDPELHQWHV
H[WHUQRV H LQWHUQRV 1R WRWDO HVWi j IUHQWH GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLO SRQWRV GH FRQWDWR TXH
DSUR[LPDPDVHPSUHVDVGHVHXS~EOLFRDOYR'HVVHQ~PHURDSUR[LPDGDPHQWHPLOVmRDWLYRV
GLJLWDLVRTXHUHSUHVHQWDGHVVHLQYHQWiULRGLVSRQtYHOQR3DtVHGRLQYHQWiULRQDFLRQDOGH
IDFHVGLVSRQtYHLV

$&RPSDQKLDWHPFRPRPLVVmRWUDQVIRUPDURVDPELHQWHVRQGHSRVVXLSUHVHQoDFRQVWUXLQGRYDORUHV
HRSRUWXQLGDGHVGHFRPXQLFDomRSDUDFOLHQWHVGRtrade SXEOLFLWiULRDOpPGHDJUHJDUFRQYHQLrQFLDH
LQIRUPDomRDRGLDDGLDGDVPLOK}HVGHSHVVRDVTXHLPSDFWDVHMDWUD]HQGRjWRQDQRWtFLDVGR%UDVLO
HGRPXQGRLQIRUPDo}HVSRUPHLRGHSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVDWXDOL]DQGRFRQVXPLGRUHVVREUHDV
QRYLGDGHVGHPDUFDVHFRQVWUXLQGRH[SHULrQFLDVPHPRUiYHLVDRVSDVVDQWHV

3DUDHQWUHJDUFRQWH~GRLQWHUHVVDQWHHLPSDFWDQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPDSDUFHULDGHFULDGRUHV
GH FRQWH~GR QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV GRV VHJPHQWRV GH QRWtFLDV LQFOXLQGR DV SXEOLFDo}HV
QDFLRQDLV 8RO 9HMD ([DPH ,QIRPRQH\ H LQWHUQDFLRQDLV FRPR (O 3DtV %%& +DUYDUG %XVLQHVV
5HYLHZH7ZLWWHUHQWUHRXWURV'HVVDIRUPD&RPSDQKLDHQWUHJDFRQWH~GRHPVXDVWHODVTXHEXVFD
LPSDFWDUDUHWHQomRGHDWHQomRHHQJDMDPHQWRGRFRQVXPLGRUHVVHQFLDOSDUDXPDHQWUHJDHIHWLYD
GHFRPXQLFDomRGHVHXVFOLHQWHV

2 SRWHQFLDO GH LPSDFWR GD &RPSDQKLD SRGH VHU DYDOLDGR SRU PHLR GR SRUWIyOLR GLYHUVLILFDGR GH
DPELHQWHVVHJPHQWDGRHP FLQFR iUHDVGHDWXDomR L WUDQVSRUWHV LL HGLItFLRV UHVLGHQFLDLVH
FRPHQFLDLV  LLL VKRSSLQJV LY UXD PRELOLiULRXUEDQRHPEDQFDVGHMRUQDLVHRXWURVPHLRV H Y 
DHURSRUWRV$&RPSDQKLDWHPXPDSRVLomRGHGHVWDTXHQRPHUFDGREUDVLOHLURHP WUrV GHVWDV

iUHDVTXDLVVHMDP L VKRSSLQJFHQWHUV LL HGLItFLRVH LLL WUDQVSRUWHV 

1RVDPELHQWHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDFLUFXODPPLOK}HVGHSHVVRDVGLDULDPHQWHGHVVDIRUPDD
&RPSDQKLD SRWHQFLDOL]D D HQWUHJD GDV PHQVDJHQV GDV PDUFDV DRV PDLV YDULDGRV SHUILV GH
FRQVXPLGRUHV RFXSDQGR PRPHQWRV GH VXDV MRUQDGDV GLiULDV 1RVVD DXGLrQFLD GLiULD p GH
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHSHVVRDVHVWiGLYLGLGDQRVDPELHQWHVHPTXHDWXDPRVGDVHJXLQWH
IRUPD L   PLOK}HV GH SHVVRDV HP WUDQVSRUWHV LL   PLOK}HV GH SHVVRDV HP HOHYDGRUHV LLL  
PLOK}HV GH SHVVRDV HP VKRSSLQJV LY   PLOK}HV GH SHVVRDV HP UXDV H Y   PLO SHVVRDV HP
DHURSRUWRV
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1RVVDVRSHUDo}HVDWXDOPHQWHHQJOREDPRVSULQFLSDLVFHQWURVXUEDQRVGR%UDVLOHHVWmRGLVWULEXtGDV
HPFLGDGHVORFDOL]DGDVHPHVWDGRV



 )RQWHKWWSVZZZPHLRHPHQVDJHPFRPEUKRPHPLGLDHOHWURPLGLDFRPSUDHOHPLGLDHVHWRUQDDPDLRUHPSUHVDGHRRKKWPO
 )RQWHKWWSVSURSPDUNFRPEUPHUFDGRHOHWURPLGLDDSUHVHQWDLGHQWLGDGHYLVXDODSRVIXVDR
 )RQWH5HODWyULRFRQVROLGDGRSHOD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHDSyVSHVTXLVDGHLQIRUPDomRVREUHRIOX[RGHSHVVRDVMXQWRD
SDUFHLURVGD&RPSDQKLD
 )RQWHKWWSVZZZPHLRHPHQVDJHPFRPEUKRPHPLGLDHOHWURPLGLDFRPSUDHOHPLGLDHVHWRUQDDPDLRUHPSUHVDGHRRKKWPO


2IHUHFHPRV DRV QRVVRV DQXQFLDQWHV XPD SODWDIRUPD LQWHJUDGD GH VROXo}HV GH PtGLD 22+ FRP
SUHVHQoDHPHVWDGRVGRSDtVTXHSHUPLWHXPDOFDQFHFRQVWDQWHHUHFRUUHQWHDRVFRQVXPLGRUHV
HVWDQGR SUHVHQWH HP GLYHUVDV RFDVL}HV GLiULDV VHMD QR HOHYDGRU GH FDVD QD UXD QR WUDQVSRUWH
S~EOLFRQRHOHYDGRUGRHVFULWyULRRXGXUDQWHXPSDVVHLRQRVshopping centers

1yV DWXDPRV QD LQWHUVHomR GD PtGLD WUDGLFLRQDO 22+ H HPSUHVDV GH ³$G7HFK´ Advertising
Technology, RX WHFQRORJLD GH SXEOLFLGDGH HP WUDGXomR OLYUH  RIHUHFHQGR D QRVVRV FOLHQWHV DV
PHOKRUHVVROXo}HVFRPELQDQGRRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHPDPERVRVVHJPHQWRV'RSRQWRGHYLVWD
GH22+QRVEHQHILFLDPRVGDDWHQomRGHJUDQGHTXDQWLGDGHGHFRQVXPLGRUHVHGHDPSODFREHUWXUD
QRV FHQWURV XUEDQRV 'R SRQWR GH YLVWD GD $G7HFK SRGHPRV RIHUHFHU DRV QRVVRV FOLHQWHV GH
SXEOLFLGDGH DV FDUDFWHUtVWLFDV EHQpILFDV GRV VHUYLoRV GD $G7HFK FRPR FRQWH~GRV GLQkPLFRV H
DQiOLVHGHGDGRVHPWHPSRUHDO

&RPR IRUPD GH H[HPSOLILFDU HVVH DVSHFWR UHDOL]DPRV XPD FDPSDQKD SDUD D  7D[LV XP GRV
QRVVRVFOLHQWHVTXHFRPELQDYDXPDYHLFXODomRGHPtGLDHPQRVVRVHODYDGRUHVFRPFRQWH~GRHP
WHPSRUHDOHJHRORFDOL]DGRRQGHHUDSRVVtYHOVDEHUDTXDQWLGDGHGHWD[LVGLVSRQtYHLVDSDUWLUGDTXHOH
SRQWRHPTXHDPtGLDHVWDYDVHQGRYHLFXODGDHTXDQWRWHPSRGHPRUDULDSDUDFKHJDU

$LQGDVRPRVUHFRQKHFLGRVQRVPHUFDGRVHPTXHDWXDPRVYHQFHPRVSRUYH]HVR3UrPLR&DERUp
SULQFLSDO SUHPLDomR GD LQG~VWULD GH FRPXQLFDomR QR %UDVLO QD FDWHJRULD ³9HtFXOR GH &RPXQLFDomR ±
3ODWDIRUPDGH0tGLD´HPFDGDFDVRFRQWUDLQGLFDGRVUHOHYDQWHVFRPR,QVWDJUDP7ZLWWHU<RXWXEHH:D]H

1RVVRPRGHORGHQHJyFLRV

$WXDPRV QR VHJPHQWR GH PtGLD 22+ SRU PHLR GH SDUFHULDV HVWUDWpJLFDV GH ORQJR SUD]R FRP
DGPLQLVWUDGRUHV ORFDLV SULYDGRV SULQFLSDOPHQWH  H S~EOLFRV TXH JHUDOPHQWH SRVVXHP JUDQGH
FLUFXODomR GH SHVVRDV. 2IHUHFHPRV D QRVVRV FOLHQWHV DJrQFLDV GH SXEOLFLGDGH RX HPSUHVDV
GLUHWDPHQWH HVSDoR SXEOLFLWiULR FRP YLVLELOLGDGH UHOHYDQWH SHUPLWLQGR TXH SRVVDP PHOKRU DWLQJLU
VHX S~EOLFRDOYR FRP D DJLOLGDGH TXH R PHOKRU GH QRVVD WHFQRORJLD RIHUHFH 3DUDOHODPHQWH
RIHUHFHPRVDQRVVRVSDUFHLURVFRPHUFLDLVXPDFRPXQLFDomRPDLVGLUHWDFRPVHXVXVXiULRVWDLV
FRPRYLVLWDQWHVGHshoppings HDHURSRUWRVHPXLWRVRXWURVVHUYLoRVDOpPGRFRPSDUWLOKDPHQWRGH
UHFHLWD1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVWHPVHPRVWUDGRVyOLGRFRPGHWD[DGHUHQRYDomRGRV
FRQWUDWRV FHOHEUDGRV GHVWH  DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H UHODFLRQDPHQWRV
GXUDGRXURVFRPPpGLDGHPDLVGHDQRVFRPRVSULQFLSDLVFOLHQWHV HUHSUHVHQWDPPHQRVGH
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GHQRVVDUHFHLWDQRH[HUFtFLRGH$LQGDDVVLPYLVOXPEUDPRVRSRUWXQLGDGHVGHH[SDQVmR
GH QHJyFLRV H DXPHQWR GDV PDUJHQV GH OXFUR HP VHJPHQWRV FRPR HOHYDGRUHV UHVLGHQFLDLV TXH
JHUDPEDL[RVFXVWRVHQmRKiFRPSDUWLOKDPHQWRGHUHFHLWD
(QWUHQRVVRVSULQFLSDLVSDUFHLURVFRPHUFLDLVGHVWDFDPVHORFDLVDWUDWLYRVH~WHLVDRS~EOLFRFRPRD
&RPSDQKLD3DXOLVWDGH7UHQV0HWURSROLWDQRV &370 R9HtFXOR/HYHVREUH7ULOKRVGR5LRGH-DQHLUR
9/7&DULRFD 0HWURULR5LR*DOHmR3RUWR$OHJUH$LUSRUWHRVSULQFLSDLVRSHUDGRUHVGHVKRSSLQJV
FHQWHUVGR%UDVLO

'D SHUVSHFWLYD GRV FOLHQWHV QRVVRV SULQFLSDLV FOLHQWHV VmR JUDQGHV players HP VHXV UHVSHFWLYRV
PHUFDGRVGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPVHSODWDIRUPDVGLJLWDLVHTXHVmRFRPSDQKLDVDWXDQWHVQRVHWRU
GH WHFQRORJLD WDLV FRPR *RRJOH )DFHERRN $PD]RQ 8RO 0HUFDGR /LYUH 8EHU 1HWIOL[ 1XEDQN
6SRWLI\*\PSDVV2/;&DELI\'HH]HU7ZLWWHU$LU%Q%+XDZHLH$SSOH

(PUD]mRGDGLYHUVLGDGHGHORFDLVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDHjIRUWHSUHVHQoDTXHFRQVWUXtPRVH
VHJXLPRVFRQVWUXLQGRQDVFLGDGHVHPTXHDWXDPRVVRPRVFRQVLGHUDGRVXPone-stop-shop SDUD
HPSUHVDV H DQXQFLDQWHV RIHUHFHQGR XPD SODWDIRUPD FRPSOHWD SHUPLWLQGR QRVVRV FOLHQWHV D
LPSDFWDUHP R S~EOLFR DWUDYpV GRV QRVVRV FDQDLV &RP LVVR QRVVR PRGHOR GH QHJyFLR WHP VH
PRVWUDGR EDVWDQWH DWUDWLYR MXQWR D RV DQXQFLDQWHV SULQFLSDOPHQWH SHOR IDWR GH TXH RV QRVVRV
VHUYLoRVSHUPLWHPDWLQJLUVHXS~EOLFRDOYRHPGLYHUVRVPRPHQWRVGXUDQWHRGLD

$OpPGDQRVVDDPSODFREHUWXUDHSRUWDQWRIUHTXrQFLDGHYLVXDOL]Do}HVHVWXGDPRVSDUDTXHQRVVRV
displays FDXVHPRPDLRULPSDFWRSRVVtYHOHPQRVVDDXGLrQFLDFRPSURMHWRVGHdesign HLQVWDODo}HV
TXHJHUHPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGHXVXiULRFRPRRQRVVRSDLQHOFLUFXODUGDHVWDomR/X]GR0HWU{
GH6mR3DXORHRVQRVVRVSDLQpLVQR6KRSSLQJ-.,JXDWHPLQDFLGDGHGH6mR3DXOR'HVHQYROYHPRV
SURMHWRVHVSHFLDLVVREPHGLGDSHORQRVVRWLPHGHFULDWLYRVVHPSUHEXVFDQGROHYDUDH[SHULrQFLDGH
FHQiULRVHPFDGDPRPHQWRGDMRUQDGDGRS~EOLFR
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'HRXWURODGRSDUDDXPHQWDURQ~PHURGHQRVVRVSDLQpLVTXHSRGHPRVRIHUHFHUDRVQRVVRVFOLHQWHV
SDUDILQVGHSXEOLFLGDGHRIHUHFHPRVDRVQRVVRVSDUFHLURVFRPHUFLDLVTXHGHWHQKDPRVGLUHLWRVGH
XVXIUXWRGHWDLVORFDOLGDGHVPXLWRPDLVGRTXHVLPSOHVPHQWHUHSDVVHVRIHUHFHPRVVHUYLoRVFRPR
H[HPSOLILFDGRSHODLPSOHPHQWDomRGHwi-fi SDUDRVXVXiULRVGD/LQKD$PDUHODGR0HWU{GH6mR
3DXORPDQXWHQomRGHEDQFRVHRIHUHFLPHQWRGHhubs SDUDFDUUHJDPHQWRGHFHOXODUHVQD&370D
UHYLWDOL]DomR GH iUHDV H D LPSOHPHQWDomR GH SURMHWRV GH VXVWHQWDELOLGDGH SODWDIRUPD SDUD
JHUHQFLDPHQWRGHSUpGLRVGRVFRQGRPtQLRVUHVLGHQFLDLV meu condomínio HQWUHRXWURV

$FUHGLWDPRVTXHHVVDVLQLFLDWLYDVDGLFLRQDLVVmRHVVHQFLDLVSDUDVDWLVIDomRGHQRVVRVSDUFHLURVH
XPDGHQRVVDVPDLRUHVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVTXDQGRFRPSDUDGRFRPRXWUDVHPSUHVDVGRVHWRU
GH22+

$OpPGLVVRDH[WHQVDJDPDGHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDWUD]DRVQRVVRVSDUFHLURVDH[SHFWDWLYDGH
TXHDVXDDVVRFLDomRj&RPSDQKLDWUDUiVLJQLILFDWLYRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVXPDYH]TXHHVVHV
UHFHEHP XP YDORU IL[R RX DLQGD XP SHUFHQWXDO GH WRGD D UHFHLWD DXIHULGD SHOD &RPSDQKLD FRP
DQ~QFLRVHPVXDORFDOLGDGH

$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDHVWUDWpJLFDFRPRV6UV3DXOR
5DF\ %DGUD H 5LFDUGR 2WHUR IXQGDGRUHV GD &RPSDQKLD H DWXDOPHQWH FRQVHOKHLURV DOpP GH
DFLRQLVWDV H6U3DXOR%DGUD ILOKRGR6U3DXOR5DF\%DGUDHFRPDWXDomRQD&RPSDQKLDGHVGH
 7DLVFRQWUDWRVIRUDPFHOHEUDGRWHQGRHPYLVWDDDWXDomRGRV6UV3DXOR5DF\%DGUD3DXOR
%DGUDH5LFDUGR2WHURSRUDQRVFRPRGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDUHVSRQViYHLVSHODJHVWmR
JHUDO H GLDDGLD GH iUHDV FKDYH GD &RPSDQKLD UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV H IRUQHFHGRUHV
UHOHYDQWHV WXGR IUXWR GR FRQKHFLPHQWR DFXPXODGR DR ORQJR GH PDLV GH  DQRV QR PHUFDGR GH
PtGLD RXWRIKRPH VHQGR XP GRV SHUFXUVRUHV GHVVH VHJPHQWR GH PtGLD QR SDtV 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGRVFRQWUDWRVYLGHVHo}HVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

9LVmRJHUDOGRQRVVRSRUWIyOLR

3RVVXtPRV XP H[WHQVR SRUWIyOLR FRPELQDQGR HVFDOD HP ORFDOL]Do}HV GH GHVWDTXH FRP HOHYDGD
DWUDWLYLGDGH SDUD DQXQFLDQWHV 1R H[HUFtFLR GH  SURIRUPD (OHPLGLD  GD QRVVD UHFHLWD
FRQVROLGDGDYHLRGRVHJPHQWRGH7UDQVSRUWHVVHJXLGRGHFRPRVHJPHQWRGH(OHYDGRUHV
FRP R VHJPHQWR GH 6KRSSLQJV  HP DHURSRUWRV H  HP UXDV $OpP GLVVR QRVVR LQYHQWiULR
FRPSRVWRGHDSUR[LPDGDPHQWHPLOSDLQpLVWDQWRGLJLWDLVFRPRHVWiWLFRVVHGLYLGHGDVHJXLQWH
IRUPD L PLOSDLQpLVHPWUDQVSRUWHV LL PLOSDLQpLVHPHOHYDGRUHV LLL PLOSDLQpLVHP
VKRSSLQJV LY PLOSDLQpLVHPDHURSRUWRVH Y SDLQpLVHPUXDV




661

PÁGINA:
119 de 347
3È*,1$GH

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1



7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

3ULQFLSDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD XP UHVXPR GDV QRVVDV SULQFLSDLV LQIRUPDo}HV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLUDV

Unidade
3ULQFLSDLV'DGRV2SHUDFLRQDLV
$XGLrQFLD'LiULD
1XPHURGH3DLQpLV







 3) 













Milhões
Mil





3ULQFLSDLV'DGRV)LQDQFHLURV

3HUtRGRGHQRYH
([HUFtFLRVRFLDOILQGRHP 7RWDO3UR  3UR



PHVHV ILQGRHPGH
GHGH]HPEUR
IRUPD  )RUPD 
VHWHPEUR GH







5PLOK}HV







5PLOK}HV






 

  
5PLOK}HV
 






5HFHLWDOLTXLGD
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R 


(%,7'$$MXVWDGR 
0DUJHP(%,7'$


$MXVWDGR 
5HWRUQRVREUHR
SDWULP{QLROtTXLGR
52(







/LTXLGH]*HUDO 



/LTXLGH]&RUUHQWH 















%



1$







1$



%



1$







1$

1$





1$







1$

1$





1$







1$

1$

&RQYHUVmRGH&DL[D 


%

 ,QIRUPDo}HVSURIRUPDGD(OHWURPLGLDFRQVLGHUDQGRFRPRVHDDTXLVLomRGD(OHPLGLDWLYHVVHRFRUULGRHPGHMDQHLURGH
(VVDVLQIRUPDo}HVSRUIRUPDQmRVmRVXEVWLWXWDVjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVQmRUHIOHWHQHFHVVDULDPHQWHRVUHVXOWDGRVTXHWHULDPVLGR
DXIHULGRVFDVRDWUDQVDomRWLYHVVHRFRUULGRHPGHMDQHLURGHHQmRpEDVHSDUDUHVXOWDGRVIXWXURV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVFRQGHQVDGDVSURIRUPDQmRDXGLWDGDVGD&RPSDQKLDYHULWHPGHVWHIRUPXOiULRGH
UHIHUrQFLD 
 2(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO ³%5*$$3´ QHPSHODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLURInternational Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards
Board ,$6% QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGR
SUHMXt]R FRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDD
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV1mRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRU
RXWUDVFRPSDQKLDV(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGRVDUUHQGDPHQWRV ,)56&3&
 5  HPLWLGD SHOR ,$6% H &3& UHVSHFWLYDPHQWH 3DUD D LPSOHPHQWDomR GH WDO QRUPD D &RPSDQKLD DGRWRX R PpWRGR UHWURVSHFWLYR
PRGLILFDGR&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGHVVD
QRUPDHSRULVVRQmRVmRFRPSDUiYHLVFRPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHGH]HPEURGHDVTXDLVUHIOHWHPRVHIHLWRVGDDGRomR
GHVWDQRUPDFRPXPDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRUHODWLYRDRDUUHQGDPHQWRHMXURVSHODDWXDOL]DomRGRSDVVLYR
GHDUUHQGDPHQWREHPFRPRUHGXomRGDVGHVSHVDVFRPDOXJXpLV3DUDGHWDOKHVGDUHFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGR SUHMXt]R FRPR(%,7'$
$MXVWDGRYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
 0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD
 &DOFXODGRSHODGLYLVmRGROXFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGRHRXH[HUFtFLRSHORSDWULP{QLROtTXLGR
 &DOFXODGRFRPRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDOGLYLGLGRSHOR(%,7'$$MXVWDGR
 &DOFXODGRSHODVRPDGRDWLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHH[FHWRLPRELOL]DGRGLUHLWRGHXVRLQWDQJtYHOHLQYHVWLPHQWRGLYLGLGRSHODVRPD
GRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
 &DOFXODGRSRUPHLRGDUD]mRHQWUHRDWLYRFLUFXODQWHHRSDVVLYRFLUFXODQWH


&RP D H[SHFWDWLYD GH FUHVFLPHQWR GDV RSHUDo}HV SHORV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV H D UHGXomR
JUDGXDO QD UHVWULomR GH FLUFXODomR GH SHVVRDV SRU FRQWD GDV PHGLGDV SUHYHQWLYDV H WUDWDPHQWRV
UHODFLRQDGRV DR FRYLG HVSHUDVH XPD UHWRPDGD QRV QtYHLV GH UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV FRP
LPSDFWRVSRVLWLYRVQDJHUDomRGHFDL[DHYROXPHGRFRQWDVDUHFHEHUUHVXOWDQGRHPXPFUHVFLPHQWR
QRWRWDOGHDWLYRVHFRQVHTXHQWHPHOKRUDQRVLQGLFDGRUHVGHOLTXLGH]JHUDO

$LQGD QR DQR GH  WLYHPRV XP &DSH[ SUR IRUPD FRQVLGHUDQGR (OHWURPLGLD H (OHPLGLD 
FRQVLGHUDYHOPHQWHEDL[RGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVRTXHUHSUHVHQWRXQRSHUtRGR
GDUHFHLWDOtTXLGD

&RQVLGHUDo}HVVREUHRPHUFDGREUDVLOHLURGHPtGLD22+

(VWDPRVLQVHULGRVHPXPPHUFDGRGHDOWDHVFDODHFRQVWDQWHFUHVFLPHQWR

(PWHUPRVDEVROXWRVR0DJQD0HGLD)RUHFDVWHVWLPDTXHRPHLR22+IDWXURX5ELOK}HVHPQR
%UDVLOHIDWXUDUi5ELOKmRHPRTXHUHSUHVHQWDXPDTXHGDGHFRPSDUDGRFRPRDQRDQWHULRU
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SULQFLSDOPHQWHSRUFRQWDGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDHPUHODomRjUHVWULomRGHFLUFXODomRGHSHVVRDV2
VHJPHQWRGH22+GLJLWDOTXHUHSUHVHQWDFHUFDGHGR22+WRWDOIDWXURX5ELOK}HVHP
VHQGRXPGRVYHtFXORVGHPtGLDFRPFUHVFLPHQWRPDLVUiSLGRQR%UDVLO(PHVWLPDVHTXHDUHFHLWD
GH22+VHUiPHQRUGRTXHHP VHQGRPHQRVLPSDFWDGDSHOD&29,'GRTXHRVHJPHQWR
WUDGLFLRQDOGH22+ (PHVSHUDVHTXHRVHJPHQWRGH22+GLJLWDOUHFXSHUHRQtYHOGHIDWXUDPHQWR
UHDOL]DGRHP'HYLGRDRGLIHUHQFLDOGHWD[DVGHFUHVFLPHQWRHQWUHRPHUFDGRGH22+HRPHUFDGR
GH22+GLJLWDOHDPDLRUWD[DGHFUHVFLPHQWRGRSULPHLURHPpHVSHUDGRTXHDPRGDOLGDGHGLJLWDO
SDVVHDUHSUHVHQWDUGRIDWXUDPHQWRWRWDOGH22+QR%UDVLO
)DWXUDPHQWRGR0HUFDGR%UDVLOHLURGH22+WRWDOH22+GLJLWDO 5ELOK}HV 

22+WRWDO

22+GLJLWDO

$$$$$$$(((((


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

6HJXQGRSHVTXLVDGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWHQWUHHR%UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWR
GHIDWXUDPHQWRHPPtGLD22+VXSHULRUDRPHUFDGRJOREDOFUHVFHQGRHP22+WRWDOH
FRQVLGHUDQGRDSHQDV22+GLJLWDO




Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

3DUDRVSUy[LPRVDQRV D DH[SHFWDWLYDpTXHKDMDXPFUHVFLPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV
HPSXEOLFLGDGHQR%UDVLOHPVHJPHQWRVVPDUWSKRQHVH22+GLJLWDORTXHFDXVDUiIRUWHDXPHQWR
HPVXDVSDUWLFLSDo}HVGHPHUFDGRHPFRPSDUDomRDRVRXWURVPHLRVGHFRPXQLFDomR
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&UHVFLPHQWRPpGLRGRIDWXUDPHQWRGR0HUFDGR%UDVLOHLURSRUPHLRGHFRPXQLFDomR &$*5
(( 


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

2VHWRUGH22+QR%UDVLOWHPEDL[DSHQHWUDomRGHQWURGRPHUFDGRGHSXEOLFLGDGHFRPRXPWRGR
SULQFLSDOPHQWHTXDQGRFRPSDUDGRDRXWUDVUHJL}HVGRPXQGR6HJXQGRR0DJQD0HGLD)RUHFDVW
HPR%UDVLODSUHVHQWDYDSHQHWUDomRGHSDUDRVHJPHQWRGH22+WRWDOHQTXDQWRUHJL}HV
FRPR D $PpULFD /DWLQD   (XURSD &HQWUDO H /HVWH   ÈVLD H 3DFtILFR   H (XURSD
2FLGHQWDO   DSUHVHQWDUDP SHQHWUDomR VLJQLILFDWLYDPHQWH VXSHULRU ,VWR H[SOLFLWD D
VXESHQHWUDomRGH22+QR%UDVLOHVHXSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRIXWXURFRQIRUPHRSDtVWRUQDVH
PDLVGHVHQYROYLGR
3HQHWUDomRGRVHJPHQWR22+WRWDOHP%UDVLOYV2XWUDVJHRJUDILDV  




Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

1RVVDVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV

'HQWUHQRVVDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVSRGHPRVGHVWDFDU

5
1.
Posição de liderança no mercado, com escala e portfólio diversificado
6RPRV D PDLRU HPSUHVD GH PtGLD 22+ HP  GRV  FDQDLV HP TXH DWXDPRV HP WHUPRV GH
IDWXUDPHQWRRTXHFRQILJXUDXPDVROXomRDWUDWLYDSDUDDQXQFLDQWHVDRSURSRUFLRQDUDOFDQFHGHXPD
DXGLrQFLD DPSOD GH IRUPD FRRUGHQDGD H DOLQKDGD j HVWUDWpJLD GH FRPXQLFDomR GDV PDUFDV
3RVVXtPRV R PDLRU SHUFHQWXDO GH WHODV GLJLWDLV QR %UDVLO VHJXQGR D ,9& FRP  GH
UHSUHVHQWDWLYLGDGHQRSRUWIyOLRFRPSDUDGRDDSHQDVGDVHJXQGDPDLRUHPSUHVDGRVHJPHQWR
,VVRSHUPLWHPDLRUFXVWRPL]DomRGRVDQ~QFLRVHPDLRUHILFLrQFLDHDJLOLGDGHQDVQRVVDVRSHUDo}HV
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 )RQWHKWWSVZZZPHLRHPHQVDJHPFRPEUKRPHPLGLDHOHWURPLGLDFRPSUDHOHPLGLDHVHWRUQDDPDLRUHPSUHVDGHRRKKWPO


2.

Alcance amplo, com presença em 55 cidades e 18 estados brasileiros

(PGHVHWHPEURGHQRVVDVPLOWHODVSRVVXtDPDXGLrQFLDGLiULDGHDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVGHSHVVRDVRTXHVLJQLILFDTXHFHUFDGHGDSRSXODomREUDVLOHLUDpH[SRVWDDRVQRVVRV
DQ~QFLRVDFDGDGLD(P6mR3DXORHPGHVHWHPEURGHPLOK}HVGHSHVVRDVFLUFXODPSHORV
QRVVRVDWLYRVGHWUDQVSRUWHGLDULDPHQWH1RVVRVGLYHUVRVIRUPDWRVHVWmRSUHVHQWHVQRPHWUR FRP
L D790LQXWRTXHVmRWHODVGHQWURGRVWUHQVGDV/LQKDV$]XO9HUGHH9HUPHOKD LL QDVHVWDo}HV
HSODWDIRUPDVGD/LQKD/LOiVH/LQKD$PDUHODDOpPGHHVWDUWDPEpPHPWRGDDPDOKDGD&370
FREULQGR  HVWDo}HV DWLYDV H  LPSRUWDQWHV PXQLFtSLRV $OpP GLVVR VmR DSUR[LPDGDPHQWH 
PLOK}HVGHSHVVRDVPHQVDOPHQWHDWLQJLGDVSRUQRVVDSUHVHQoDQRVVKRSSLQJVHP6mR3DXOR
VHQGR HVVH S~EOLFR SUHGRPLQDQWHPHQWH GH FODVVH $ H % FRP SUHVHQoD HP VKRSSLQJV FRPR -.
,JXDWHPL,JXDWHPL6mR3DXOR&LGDGH-DUGLPH(OGRUDGR

1R 5LR GH -DQHLUR VmR PDLV GH  PLOK}HV GH SHVVRDV TXH FLUFXODUDP SHORV QRVVRV DWLYRV GH
WUDQVSRUWH GLDULDPHQWH 1RVVRV GLYHUVRV IRUPDWRV HVWmR SUHVHQWHV QR 0HWUR5LR 6XSHUYLD PDLRU
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHS~EOLFRGR5LR H9/77HPRVSUHVHQoDWDPEpPQRVHJPHQWRGHDHURSRUWRV
QR5LR*DOHmRXPGRVPDLRUHVDHURSRUWRVLQWHUQDFLRQDLVGR%UDVLO$OpPGLVVRVmRPLOK}HVGH
SHVVRDVPHQVDOPHQWHDIHWDGDVSRUQRVVDSUHVHQoDQRVshoppings centersVHQGRHVVHS~EOLFR
SUHGRPLQDQWHPHQWHGHFODVVH$H%3RU~OWLPRQRVVDSUHVHQoDQDUHJLmRVHGiWDPEpPSRUPHLR
GH%DQFDVGLJLWDLVHHVWiWLFDVSUHVHQWHVQRVSULQFLSDLVEDLUURVGR5LRGH-DQHLUR

3.
Histórico aquisições e administração experiente
)RPRV IXQGDGRV HP  HP 6mR 3DXOR H GHVGH HQWmR EXVFDPRV QRV DGDSWDU MXQWR DRV
FRQVXPLGRUHVHPDUFDVSDUDRIHUHFHUVHPSUHDPHOKRUVROXomRHPPtGLD22+SRVVtYHO(P
TXDQGRSRVVXtDPRVDSHQDVPLOSDLQpLVGRVTXDLVHUDPHVWiWLFRVDJHVWRUDGHIXQGRVGH
FDSLWDO GH ULVFR DPHULFDQD +,* &DSLWDO HQ[HUJRX QRVVR SRWHQFLDO H LQYHVWLX QD HPSUHVD
FRODERUDQGRFRPRFUHVFLPHQWRHSURILVVLRQDOL]DomRGDJHVWmR

$SDUWLUGHHPEDUFDPRVHPXPDHVWUDWpJLDGHFRQVROLGDomRGRPHUFDGRFRPDDTXLVLomRGD
'06HGDHPSUHVDSURSULHWiULDGRFRQWUDWRGHSXEOLFLGDGHQD/LQKDGR0HWURGH6mR3DXORHP
1RYHPEURGHGD790LQXWRHP0DUoRGHGD+\SHUIDWRU RSHUDGRUGHPtGLDHPEDQFDV
GHMRUQDO HPMXOKRGHHGD(OHPLGLDHPMDQHLURGH7LYHPRVHQRUPHVXFHVVRFRPHVVD
HVWUDWpJLD FRQVHJXLQGR FDSWXUDU VLQHUJLDV UHOHYDQWHV HP UHODomR j UHFHLWD H FXVWRV DSyV D
LQWHJUDomR GDV DTXLVLo}HV FRP D QRVVD HVWUXWXUD DWHVWDQGR QRVVD FDSDFLGDGH GH H[HFXomR H
LQWHJUDomRGHQRYRVQHJyFLRV

(P SDUDOHOR j QRVVD DYHQLGD GH FUHVFLPHQWR YLD DTXLVLomR H[HFXWDPRV XPD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWR RUJkQLFR FRP D DVVLQDWXUD GH QRYRV FRQWUDWRV QRV PDLV GLYHUVRV VHJPHQWRV
WUDQVSRUWHV DHURSRUWRV H VKRSSLQJV (P  DVVLQDPRV QRYRV FRQWUDWRV QR VHJPHQWR GH
WUDQVSRUWHVVHQGRR9/7HD6XSHUYLDORFDOL]DGRVQR5LRGH-DQHLURHD&370'LJLWDOQDVHVWDo}HV
%UiVH%DUUD)XQGDHP6mR3DXOR(PDVVLQDPRVQRYRVFRQWUDWRVSDUDH[SORUDUPtGLDGLJLWDO
HHVWiWLFDQD/LQKD/LOiVHPtGLDHVWiWLFDQD/LQKD$PDUHODQRPHWU{GH6mR3DXORHQTXDQWRQR
VHJPHQWR GH DHURSRUWRV DVVLQDPRV QRYRV FRQWUDWRV FRP R 5LR*DOHmR H RV DHURSRUWRV GH 3RUWR
$OHJUHH)RUWDOH]DTXHID]HPSDUWHGDJHVWmRGD)5$3257
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(VVHKLVWyULFRGHH[HFXomRUHVXOWRXQXPFUHVFLPHQWRQRQRVVRQ~PHURGHSDLQpLVDQRFRQIRUPH
GHPRQVWUDGRQRTXDGURDEDL[R


1~PHURGHSDLQpLV  

























3) 



3URIRUPDLQFOXLQGR(OHPLGLD

1RVVDFDSDFLGDGHGHH[HFXomRpVXSRUWDGDSRUQRVVRWLPHH[SHULHQWHGHDGPLQLVWUDomRFRQWDQGR
FRPJUDQGHFRQKHFLPHQWRGRVPHUFDGRVGH22+HPtGLDFRPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLD
FRPELQDGRVHQWUHRVPHPEURVGRWLPH2QRVVR&(2(GXDUGR$OYDUHQJDIRLRSLRQHLURHPGLVSOD\V
HPHOHYDGRUHVFRPHUFLDLVHPHIXQGDGRUGDSULPHLUD'22+1RYDYLVWDFRPPDLVGHDQRV
QRVHWRU)D]HPSDUWHWDPEpPGRWLPHGHDGPLQLVWUDomR

• 5LFDUGR:LQDQG\&)2PDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDHPHPSUHVDVLQFOXLQGR(OHPLGLD
079%UDVLOH*UXSR$EULO

• $OH[DQGUH*XHUUHUR&62HDQWHULRUPHQWHIXQGDGRUGD7HFKPLGLD
• 3DXOR %DGUD &22 QD &RPSDQKLD GHVGH  IRUPDGR HP DGPLQLVWUDomR GH HPSUHVDV
SHOD)$$3HFRPSyVJUDGXDomRHPDGPLQLVWUDomRGHHPSUHVDVSHOR,%0(&,QVSHU

• *LOEHUWR=XULWD&52
• 0DULQD0HOHPHQGMLDQ0 $GLUHWRUDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVHGHQRYRVQHJyFLRV
• /XFLR6FKQHLGHU&02FRPH[SHULrQFLDQD5%67HUUDH7HOHI{QLFDIRUPDGRHPFLrQFLDV
GDFRPSXWDomRSHOD85*6HFRP0%$SHOD)*9

• 5RGULJR &DGHQD &72 IRUPDGR HP 5HGH GH &RPSXWDGRUHV SHOR ,%7$ H FRP 0%$ HP
$GPLQLVWUDomR HVWUDWpJLFD GH ,7 SHOD )*9 H H[SHULrQFLD HP GLYHUVDV iUHDV GR VHWRU GH
RSHUDo}HVHWHFQRORJLD

4.
Estamos impulsionando o mercado de OOH brasileiro para o próximo nível por meio
da utilização de tecnologia digital
(PGHGH]HPEURGHFRQWiYDPRVFRPPLOSDLQpLVGLJLWDLVUHSUHVHQWDQGRGRQRVVR
SRUWIyOLR WRWDO H QRV SRVLFLRQDQGR FRPR OtGHUHV DEVROXWRV QD LQG~VWULD EUDVLOHLUD 3DUD HIHLWRV GH
FRPSDUDomRVHJXQGRHVWXGRUHDOL]DGRSHOD,9&DVHJXQGDPDLRUHPSUHVDGRVHJPHQWRSRVVXtD
PLOWHODVGRVTXDLVDSHQDVHUDPGLJLWDLV

2V SDLQpLV GLJLWDLV RIHUHFHP XPD PDLRU DWUDWLYLGDGH SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV H DQXQFLDQWHV SRLV
SHUPLWHP L XPPDLRUXVRGHFULDWLYLGDGHHPFDPSDQKDVJHUDQGRPDLRULPSDFWRQDDXGLrQFLDFRP
RXVRGHLPDJHQVHPPRYLPHQWR LL TXHRVFOLHQWHVYHLFXOHPDQ~QFLRVDWUDYpVGHYtGHRVTXHQmR
SRGHPVHULQWHUURPSLGRVH LLL PDLRUIOH[LELOLGDGHHGLQDPLVPRGHFDPSDQKDVGHYLGRjHILFLrQFLDQD
GLVWULEXLomRGRFRQWH~GRSDUDDVWHODVGLJLWDLVDWUDYpVGDQRVVDFHQWUDOGHRSHUDo}HVQDQRVVDPDWUL]
H LY DQiOLVHGHGDGRVGHFDPSDQKDV

$OpPGDPDLRUDWUDWLYLGDGHGRVSDLQpLVGLJLWDLVPHQFLRQDGDDFLPDSRUPHLRGRXVRGHWHFQRORJLD
GLJLWDODGLFLRQDOHPQRVVDVWHODVEXVFDPRVRIHUHFHUXPDVROXomRVXSHULRUjVPDUFDVHDQXQFLDQWHV
VHPSUHYLVDQGRDXPHQWDUVHXUHWRUQRVREUHRLQYHVWLPHQWRHPSXEOLFLGDGH

1RVVDHVWUDWpJLDUHFHQWHGHGDGRVHVHUYLoRVVHEDVHLDKRMHHPFDSWXUDUGDGRVGDDXGLrQFLDDWUDYpV
GH VROXo}HV GH FRQHFWLYLGDGH FRPR hotspots GH :L)L FRPR XP QRYR SRQWR GH FRQWDWR FRP
DXGLrQFLD H XPD QRYD IRQWH GH UHFHLWD FRP DQXQFLDQWHV DOpP GH RIHUHFHU PDLRU VDWLVIDomR DRV
SDVVDJHLURVHSURSULHWiULRVGRVDWLYRV2IHUHFHPRVWDPEpPVROXo}HVDGLFLRQDLVGHFRPXQLFDomR
SDUD RV QRVVRV SDUFHLURV H DPELHQWHV HP TXH HVWDPRV SUHVHQWHV RIHUHFHQGR QRYRV VHUYLoRV
DWUDYpVGHIHUUDPHQWDVDGLFLRQDLVFRPRRDSOLFDWLYRGR0HX&RQGRPtQLRTXHSRVVLELOLWDDLQWHJUDomR
GD &RPSDQKLD MXQWR j DXGLrQFLD UHVLGHQFLDO SHUPLWH DFHUYR GH EDQFR GH GDGRV MXQWR DRV
FRQGRPtQLRV H RIHUHFH IXQFLRQDOLGDGHV FRPR UHVHUYD GH TXDGUD OLEHUDomR GH YLVLWDV DYLVRV H
FRPXQLFDGRVHQWUHRXWURVIRUWDOHFHQGRQRVVDFXOWXUDGLJLWDO



666

PÁGINA:
124 de 347
3È*,1$GH

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1



7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

'HVHQYROYHPRVWDPEpPXPDLQWHJUDomRFRPDVSULQFLSDLVSODWDIRUPDVGHPtGLDSURJUDPiWLFDWDLV
FRPR5XELFRQ 9HUL]RQ H 0HGLD0DWKFRP R REMHWLYR GH RIHUHFHU PDLRUHVFDODELOLGDGH jVQRVVDV
VROXo}HVDXPHQWDUUHQWDELOLGDGHDXPHQWDURHVFRSRGHDQXQFLDQWHVHIDFLOLWDUXPDSRWHQFLDOIXWXUD
H[SDQVmRLQWHUQDFLRQDO(VVDLQWHJUDomRGHSODWDIRUPDVRIHUHFHIXQFLRQDOLGDGHVTXHYmRGHVGHR
VXSRUWHDRSODQHMDPHQWRDWpDDTXLVLomRGDPtGLD

$OpPGLVVRRFOLHQWHpEHQHILFLDGRFRPDFRPELQDomRGH22+DXPDHVWUDWpJLDGLJLWDODWUDYpVGR
EUDQG OLIW TXH DWXD SULQFLSDOPHQWH QD HWDSD GH JHUDomR GH &RQVLFrQFLD VREUH XP GHWHUPLQDGR
SURGXWRRXVHUYLoRTXDQGRVHOHYDHPFRQVLGHUDomRDVHWDSDVGHFRQVLGHUDomRDWpDHIHWLYDWRPDGD
GHGHFLVmRGHFRPSUD


Possuímos uma base de clientes de qualidade, com relacionamento de longo prazo e
altamente diversificada
5.

2VXFHVVRGHQRVVDHVWUDWpJLDpFRPSURYDGRSHODTXDOLGDGHGDQRVVDEDVHGHFOLHQWHVFRQWDQGR
FRPPDUFDVJOREDLVFRPHVWUDWpJLDGHSXEOLFLGDGHYROWDGDSDUDGDGRV3RUH[HPSORDWXDOPHQWHR
VHWRU GH WHFQRORJLD UHSUHVHQWD XPD GDV PDLRUHV UHFHLWDV SRU VHJPHQWR GH LQG~VWULD GD EDVH GH
FOLHQWHVGD&RPSDQKLD

&RPRIRUPDGHPHGLURLPSDFWRGDVFDPSDQKDVTXHUHDOL]DPRVSDUDRVQRVVRVFOLHQWHVHFRPSURYDU
QRVVDHIHWLYLGDGHXWLOL]DPRVKRMHXPDFRPELQDomRGHIHUUDPHQWDVHPTXHFDSWXUDPRVRVGDGRVGH
IRUPD SURSULHWiULD FRPR 4XLYLG H :L)L H GDGRV GH IHUUDPHQWDV GH WHUFHLURV FRPR +DQGV
&RQVXOWRULD,ERSHH*HRIXVLRQ

$GLFLRQDOPHQWH HVWi HP IDVH GH LPSOHPHQWDomR XPD LQLFLDWLYD SDUD SDGURQL]DU DV PpWULFDV GR
PHUFDGR 22+ QR %UDVLO FKDPDGD 0DSD 22+ 2 REMHWLYR GHVVH SURMHWR p RIHUHFHU GDGRV GH
DXGLrQFLDDOFDQFHHIUHTXrQFLDSDUDRSODQHMDPHQWRGHPtGLD22+GHIRUPDFRPSDUiYHOFRPRXWUDV
PtGLDV8PDYH]LPSOHPHQWDGRUHSUHVHQWDUiXPJUDQGHDYDQoRGDVPpWULFDVQDLQG~VWULD22+

3RVVXtPRV UHFHLWD DOWDPHQWH SXOYHUL]DGD HP QRVVRV FOLHQWHV VHQGR TXH RV  PDLRUHV FOLHQWHV
UHSUHVHQWDUDP DSUR[LPDGDPHQWH  GD UHFHLWD SURIRUPD FRQVROLGDGD GR DQR GH  HP
FRPSDUDomRDQRDQRGHHQRDQRGHHQTXDQWRQRVVRPDLRUFOLHQWHLQGLYLGXDO
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UHSUHVHQWRX  FRPSURYDQGR QRVVD H[HFXomR GD HVWUDWpJLD GH DXPHQWDU GLYHUVLILFDomR GH
FOLHQWHVHFDQDLV1RVVRUHODFLRQDPHQWRFRPRVPDLRUHVFOLHQWHVHPGHVHWHPEURGHp
GHHPPpGLDDQRV

$RORQJRGRVDQRVFRQIRUPHH[SDQGLPRVRQRVVRSRUWIyOLRGHFDQDLVGHDWXDomRQRVVRVFOLHQWHV
DFRPSDQKDUDPHVVDGLYHUVLILFDomRDXPHQWDQGRVHXVLQYHVWLPHQWRVFRQIRUPHQRVVRVDWLYRVIRUDP
LQFRUSRUDGRV$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDHYROXomRGDUHFHLWDEUXWDSRUYHUWLFDODRORQJRGRVDQRV
SDUDRVQRVVRVFOLHQWHVPDLRUHV

GD5HFHLWDGRVPDLRUHVFOLHQWHV
7UDQVSRUWHV
6KRSSLQJV&HQWHUV
$HURSRUWRV
5XDV
(OHYDGRUHV























2JUiILFRDEDL[RGHPRQVWUDDHYROXomRFRQVLVWHQWHGRLQYHVWLPHQWRFRQVLGHUDQGRQRVVRVPDLRUHV
FOLHQWHVHPUHODomRDRDQRDQWHULRUHPSRUFHQWDJHPGHFUHVFLPHQWRGHLQYHVWLPHQWR


1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR

1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRSRGHVHUGLYLGLGDHPIUHQWHV


3RVVXtPRV GLYHUVRV SURMHWRV HP TXH Mi DVVLQDPRV RV FRQWUDWRV H HVWmR HP IDVH GH
PDWXUDomRRVTXDLVVHGHVWDFDPQRVVHJPHQWRVDEDL[R

D
5XDV (VWDPRV HP FRQVWDQWH EXVFD GH QRYRV IRUPDWRV GH SDUFHULDV H FDQDLV QHVVH
FRQWH[WRHPGH]HPEURGHDVVLQDPRVXPFRQWUDWRGHSDUFHULDFRPD7HP%LFLTXHIRUQHFH
VROXo}HV GH PRELOLGDGH XUEDQD FRP HVWDo}HV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH ELFLFOHWDV ,QLFLDPRV D
LPSOHPHQWDomRGDVWHODVDRORQJRGHQDVFLGDGHVGR5LRGH-DQHLURH5HFLIHTXHXPDYH]
ILQDOL]DGD GHYHUi FRQWDU FRP  WHODV FRPELQDGDV DR SDVVR HP TXH SRVVXtPRV SRWHQFLDO GH
H[SDQVmRSDUDPDLVFLGDGHVQR%UDVLOHQRYDVFLGDGHVQD$PpULFD/DWLQD

E
7UDQVSRUWHV%XVFDPRVPDQWHUQRVVDSRVLomRGHOLGHUDQoDQRVHJPHQWRGHWUDQVSRUWHVH
WUD]HULQRYDo}HVSDUDRVQRVVRVFOLHQWHV(PIHYHUHLURGHDVVLQDPRVRFRQWUDWRGD&370TXH
SHUPLWHDLPSOHPHQWDomRGHXPSURMHWRFRPSDLQpLVGLJLWDLVDRORQJRGHWRGDDPDOKDGHWUHQVGH
VHXVLVWHPD

F
$HURSRUWRV &RPR SDUWH GR QRVVR REMHWLYR GH RIHUHFHU XPD SODWDIRUPD FRPSOHWD H
GLYHUVLILFDGD SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV HP GH]HPEUR GH  DVVLQDPRV R FRQWUDWR FRP RV GRLV
DHURSRUWRVORFDOL]DGRVHP)RUWDOH]DH3RUWR$OHJUHHPTXHRVSURMHWRVFRPDVQRYDVWHODVIRUDP
LPSOHPHQWDGRVUHFHQWHPHQWHHDLQGDHVWmRHPIDVHGHPDWXUDomRGDFXUYDGHUHFHLWDHFDSWXUDGR
SRWHQFLDOWRWDOGHVVHVFRQWUDWRV
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(Q[HUJDPRV SRWHQFLDO SDUD FUHVFLPHQWR RUJkQLFR FRQTXLVWDQGR QRYRV SURMHWRV
FRQVLGHUDQGR TXH HVWLPDPRV TXH KDMD XP SLSHOLQH GH FRQFHVV}HV S~EOLFDV H SULYDGDV SDUD RV
SUy[LPRVDQRVTXHHVWmRFRQFHQWUDGDVQRVVHJPHQWRVGHDHURSRUWRVHUXDVSULQFLSDOPHQWH(VVDV
SRWHQFLDLV FRQFHVV}HV UHSUHVHQWDP XPD RSRUWXQLGDGH SDUD H[SDQGLUPRV D QRVVD SUHVHQoD H
VXVWHQWDUXPVyOLGRFUHVFLPHQWRGHORQJRSUD]RQRVSULQFLSDLVFDQDLVHPTXHDWXDPRV$OpPGLVVR
GHYHPRVFRQWLQXDUDWXDQGRGHIRUPDFRQWtQXDHRUJkQLFDQDH[SDQVmRGHQRVVDEDVHGHFRQWUDWRV
DWXDLVQRVVHJPHQWRVGHHOHYDGRUHVVKRSSLQJVHEDQFDVGHMRUQDO UXDV RQGHDLQGDHQ[HUJDPRV
SRWHQFLDO GH H[SDQVmR GD QRVVD SHQHWUDomR DWXDO QHVVHV FDQDLV 1RVVR SHUFHQWXDO HVWLPDGR GH
SHQHWUDomR HP  GH VHWHPEUR GH  QHVVHV FDQDLV HP UHODomR DR Q~PHUR GH FRQWUDWRV
UHSUHVHQWD L HPHOHYDGRUHV LL HPEDQFDVGHMRUQDOH LLL HPVKRSSLQJV


(VWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFD 2 PHUFDGR EUDVLOHLUR GH 22+ DLQGD p EDVWDQWH
IUDJPHQWDGR R TXH RIHUHFH j &RPSDQKLD D RSRUWXQLGDGH GH FRQWLQXDU FUHVFHQGR SRU PHLR GH
DTXLVLo}HV1RV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDUHDOL]RXDDTXLVLomRGHHPSUHVDVDGTXLULQGRJUDQGHV
FDSDFLGDGHVGHLQWHJUDomRHH[HFXomR$&RPSDQKLDSRVVXLPDSHDGDVSRWHQFLDLVDTXLVLo}HVGH
SOD\HUVFRPFRQWUDWRVHSUHVHQoDHPJHRJUDILDVFRPSOHPHQWDUHVDRQRVVRSRUWIyOLRDWXDOVHQGR
GHVVHVtargets QRVHJPHQWRGHUXDVHPFLGDGHVFRPR6mR3DXOR&DPSLQDV6DOYDGRU3RUWR$OHJUH
&XULWLED5LRGH-DQHLURHQWUHRXWUDVDHURSRUWRVEUDVLOHLURVHSRWHQFLDLVtargets HPHOHYDGRUHV
HWUDQVSRUWHHP6mR3DXOR%HOR+RUL]RQWHH%UDVtOLD$GLFLRQDOPHQWHDFUHGLWDPRVTXHDSRWHQFLDO
LQWHUQDFLRQDOL]DomRGD&RPSDQKLDSDUDRXWURVSDtVHVQDV$PpULFDVVHUiUHDOL]DGDDWUDYpVGHXPD
DTXLVLomRLQRUJkQLFDSHUPLWLQGRXPJDQKRGHHVFDODPDLVUiSLGRHHQWUDGDHPQRYRVPHUFDGRVGH
IRUPDUHOHYDQWHUHSOLFDQGRDHVWUDWpJLDGHFRQVROLGDomRLPSOHPHQWDGDQR%UDVLO$$PpULFD/DWLQD
XPPHUFDGRDLQGDLQH[SORUDGRSHOD&RPSDQKLDTXHHPUHSUHVHQWRX86ELOK}HVHPWHUPRV
GH IDWXUDPHQWR GH 22+ GH DFRUGR FRP RV HVWXGRV GR *OREDO H (QWHUWDLQPHQW  0HGLD 2XWORRN
 UHSUHVHQWDXPDRSRUWXQLGDGHSRWHQFLDOGHQRYRPHUFDGR0DSHDPRVRSRUWXQLGDGHV
HPSDtVHVFRPR0p[LFR&KLOH&RO{PELD3HUXH$UJHQWLQDHPYHUWLFDLVGHDWXDomRDHURSRUWRV
UXDWUDQVSRUWHHHOHYDGRUHV


1RVVDV'HVYDQWDJHQV&RPSHWLWLYDV

2VSRQWRVIUDFRVREVWiFXORVHDPHDoDVj&RPSDQKLDQRVVRVQHJyFLRVHFRQGLomRILQDQFHLUDHVWmR
UHODFLRQDGRVjFRQFUHWL]DomRGHXPRXPDLVFHQiULRVDGYHUVRVFRQWHPSODGRVHPQRVVRVIDWRUHVGH
ULVFRRFRUUHQGRGHPDQHLUDFRPELQDGD9LGHQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRVLWHQVH
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D,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
D

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHO
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomRLQGLFDQGR
•
os programas governamentais executados no exercício social anterior, os definidos para o
exercício social em curso, e os previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados pelo
emissor para classificar essa atuação como sendo desenvolvida para atender ao interesse público
indicado na letra “a”
1mRDSOLFiYHO
•
quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos realizados, custos incorridos e a
origem dos recursos envolvidos – geração própria de caixa, repasse de verba pública e
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições
1mRDSOLFiYHO
•
estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no desempenho financeiro do
emissor ou declarar que não foi realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas acima
referidas
1mRDSOLFiYHO
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHO


670

PÁGINA: 128 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

 ,QIRUPDo}HV6REUH6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV
D

3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVRSHUDPHPXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
GHYHLFXODomRGHSXEOLFLGDGH
E

5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGRHPLVVRU

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
HP5PLOKDUHVH[FHWR 


GR
GR
5
5
WRWDO
WRWDO
5HFHLWDOtTXLGD
   

([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH

5


GR
WRWDO




GR
GR
5
WRWDO
WRWDO
   
5

F
/XFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GR
HPLVVRU
3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
HP5PLOKDUHVH[FHWR 


GR
GR
5
5
WRWDO
WRWDO
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R     


([HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH

5


GR
WRWDO



GR
WRWDO


5


GR
WRWDO
 
5
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,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV
D

&DUDFWHUtVWLFDVGR3URFHVVRGH3URGXomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDHDVVXDVVXEVLGLiULDVQmRSRVVXHPSURFHVVRGH
SURGXomRFRQVLGHUDQGRTXHVHXVQHJyFLRVVmREDVHDGRVQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVQRVHJPHQWR
SXEOLFLWiULR
E

&DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR(VWUDWpJLDGHYHQGDV

5HDOL]DPRVYHQGDVHPGLIHUHQWHVFLGDGHVHHVWDGRVGR%UDVLOHPORFDLVGHDOWRWUiIHJRGHSHVVRDV
GHDFRUGRFRPDHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJGHQRVVRVFOLHQWHVHGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLD
%XVFDPRV SDUWLFLSDU GH OLFLWDo}HV H SDUFHULDV FRPHUFLDLV FRP ORFDLV FRP JUDQGH SRWHQFLDO GH
YLVLELOLGDGHHDXGLrQFLDFRPRHVWDo}HVHYDJ}HVGHWUHQVHPHWU{Vshopping centers HEDQFDVGH
IRUPDDWUDWLYDSDUDDQXQFLDQWHVQRVVRVFOLHQWHV
F

&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

2PHUFDGRGHSXEOLFLGDGH22+FRQVLVWHQRVJDVWRVGRDQXQFLDQWHFRPPtGLDIRUDGHFDVD RXWRI
KRPH 222+FRPSUHHQGHRVJDVWRVWRWDLVGRDQXQFLDQWHHPWRGRVRVIRUPDWRVGHPtGLDH[WHUQD
HpGLYLGLGRHQWUH22+HVWiWLFRH22+GLJLWDO
$PtGLD22+HVWiWLFDLQFOXLRXWGRRUVHVWUXWXUDVQDUXD DEULJRVGH{QLEXVTXLRVTXHV GLVSOD\VGH
WUkQVLWR ODWHUDLVGH{QLEXVPHWU{Wi[L GLVSOD\VGHDUHQDHVSRUWLYDVKRSSLQJVHRXWUDVUHGHVGH
DQ~QFLRVFRPRHOHYDGRUHVGHHGLItFLRVFRPHUFLDLVHUHVLGHQFLDLV$PtGLD22+GLJLWDOLQFOXLTXDOTXHU
PtGLDGHSXEOLFLGDGHH[WHUQDFRQHFWDGDjLQWHUQHWFRPRSRUH[HPSORRXWGRRUVLQWHOLJHQWHV
'HVHQYROYLPHQWRVGHPRJUiILFRVHVSHUDGRVSDUDRVSUy[LPRVDQRVFRPPDLVSHVVRDVYLYHQGRHP
]RQDVXUEDQDVGHYHPVXSRUWDURFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRHGDVPtGLDV22+ HVWiWLFDHGLJLWDO 
6HJXQGR D :RUOG 8UEDQL]DWLRQ 3URVSHFWRV GH  HVWLPDVH TXH HP   GD SRSXODomR
PXQGLDOYLYHUiHPiUHDVXUEDQDVFRQWUDDWXDOPHQWHHPHVWLPDGRHP
0HUFDGR*OREDO
2PHUFDGRJOREDOGHSXEOLFLGDGHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGHHQWUHH
HGHDFRUGRFRPGDGRVGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWRPHUFDGRJOREDOGHYHFRQWLQXDUFUHVFHQGRQRV
SUy[LPRVDQRV3DUDRSHUtRGRGHDR&$*5HVSHUDGRSDUDRVHWRUpGHSRUpP
p LPSRUWDQWH GHVWDFDU D UHWUDomR GH  RFRUULGD HP  SRU FDXVD GD SDQGHPLD GR QRYR
FRURQDYtUXV &29,' 
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)DWXUDPHQWRWRWDOGR0HUFDGR*OREDOGH3XEOLFLGDGH 86ELOK}HV 
















$$$$$$$(((((
Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

2 PHUFDGR GH SXEOLFLGDGH SRGH VHU VHJPHQWDGR HP VHXV PHLRV GH FRPXQLFDomR VmR HOHV
FRPSXWDGRUHVVPDUWSKRQHV22+HVWiWLFR22+GLJLWDOFLQHPDUHYLVWDVMRUQDLVUiGLRH79(P
 VHJXQGR SHVTXLVD GD 0DJQD 0HGLD )RUHFDVW R PHLR GH FRPXQLFDomR PDLV UHOHYDQWH HP
GLVSrQGLR FRP SXEOLFLGDGH p R GH VPDUWSKRQHV UHSUHVHQWDQGR  GR PHUFDGR JOREDO $
UHOHYkQFLD GRV VPDUWSKRQHV p XP UHIOH[R GD VXD DFHVVLELOLGDGH H SHQHWUDomR QD VRFLHGDGH TXH
WHQGHDWRUQDUVHPDLVGLJLWDO
Composição do faturamento do Mercado Global de Publicidade em 2019ª (% do total)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

$SHVDU GH UHSUHVHQWDUHP DSHQDV  GR PHUFDGR JOREDO HP  RV VHJPHQWRV GH 22+
GHVWDFDPVHSHORFUHVFLPHQWRDFLPDGDPpGLD&RPEDVHHPGDGRVGH-XQGR0DJQD0HGLD
)RUHFDVW SRGHVH LQIHULU TXH R FUHVFLPHQWR GR PHUFDGR JOREDO GH SXEOLFLGDGH p FRQGX]LGR SHOR
FUHVFLPHQWRGRVPHLRVGHFRPXQLFDomRGHVPDUWSKRQHVH22+GLJLWDOXPDYH]TXHDSUHVHQWDP
IRUWHFUHVFLPHQWRHHPFRQWUDSDUWLGDRVVHJPHQWRVGHUHYLVWDVHMRUQDLVIRUWHTXHGD2VHJPHQWRGH
22+HVWiWLFRWDPEpPDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRSRVLWLYRHFRQVLVWHQWHHQTXDQWRRVRXWURVPHLRVGH
FRPXQLFDomR³QmRGLJLWDLV´UHWURFHGHUDPQRSHUtRGRGHD
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Crescimento médio do faturamento do Mercado Global por meio de comunicação (CAGR 2013ª-19ª)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

4XDQGRDQDOLVDPRVDVSURMHo}HVGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWSDUDRPHUFDGRJOREDOGHSXEOLFLGDGH
QR SHUtRGR GH  D  YHPRV XPD GLQkPLFD SDUHFLGD FRP R FUHVFLPHQWR GRV VHJPHQWRV
REVHUYDGRQRSHUtRGRGHD2VPHLRVGHFRPXQLFDomRGLJLWDLVWrPDXPHQWRGHJDVWRVFRP
SXEOLFLGDGHHQTXDQWRRV³WUDGLFLRQDLV´DSUHVHQWDPUHWUDomR([FHomRDHVWDOLQKDGHUDFLRFtQLRpD
SXEOLFLGDGHSRUFRPSXWDGRUHVTXHDSUHVHQWDTXHGDVXSHULRUjGHUiGLRH79,VVRpH[SOLFDGRSHOD
WUDQVLomR GD QDYHJDomR RQOLQH SHOD SRSXODomR GR DPELHQWH GH GHVNWRSV ZHEVLWHV  SDUD
VPDUWSKRQHV DSOLFDWLYRV 
Crescimento médio do faturamento do Mercado Global por meio de comunicação (CAGR 2020E24E)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)
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([LVWHPDOJXQVIDWRUHVTXDOLWDWLYRVTXHVXSRUWDPRFUHVFLPHQWRSUHYLVWRSDUDRPHUFDGRGH22+


$PtGLD22+DWLQJHXPS~EOLFRDOWHUQDWLYR



3RVVXLDOWDFDSDFLGDGHGHPHGLomRGHIRUPDSUHFLVDGRS~EOLFRDVHUDOFDQoDGR



$PtGLD22+ID]SDUWHGD³SDLVDJHPXUEDQD´WRUQDQGRVHLPXQHDEORTXHDGRUHVGHDQ~QFLR



22+GLJLWDOWHPVHGHVWDFDGRFRPRXPSRWHQFLDOGULYHUSDUDRFUHVFLPHQWRGRVHWRU

$RORQJRGRV~OWLPRVDQRVRVHJPHQWRGHSXEOLFLGDGHYLD22+GLJLWDOFUHVFHXFRQVLVWHQWHPHQWH
JDQKDQGRHVSDoRGHQWURGRVJDVWRVJOREDLVFRPSXEOLFLGDGH-iDPRGDOLGDGHGH22+FRPRXP
WRGRDSUHVHQWRXTXHGDGHmarket share VHJXQGRR0DJQD0HGLD)RUHFDVW$SHVDUGHWHUFUHVFLGR
HP WHUPRV DEVROXWRV R VHJPHQWR GH 22+ HVWiWLFR FUHVFHX DEDL[R GD PpGLD GH PHUFDGR
SULQFLSDOPHQWHVPDUWSKRQHV FDXVDQGRUHGXomRQDVXDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGR
Market share de OOH e OOH digital no Mercado Global de publicidade (%)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

5HIOHWLQGRDGLQkPLFDGRVHWRUJOREDOGHSXEOLFLGDGHYDPRVDEDL[RRIDWXUDPHQWRGRVHJPHQWRGH
22+WRWDOHGLJLWDO'HDFRUGRFRPRVGDGRVGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWSHUFHEHVHTXHKiTXHGD
HPFDXVDGDSHODSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXVHVWDTXHGDIRLSURSRUFLRQDOPHQWHPHQRUHP
22+GLJLWDO¬H[FHomRGRDQRGHRPHUFDGRJOREDODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRFRQVLVWHQWHDR
ORQJRGRV~OWLPRVDQRV  HFRQWLQXDUiDFUHVFHUQRVSUy[LPRVDQRV  



675

PÁGINA: 133 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Faturamento do Mercado Global de OOH total e OOH digital (US$ bilhões)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

'HDFRUGRFRPRUHODWyULR1LHOVHQRVHJPHQWR22+WHPVHPRVWUDGRHILFD]QDJHUDomRGHRQOLQH
OHDGVVHQGRUHVSRQViYHOSRUGDVDWLYDo}HVFRQIRUPHPRVWUDJUiILFRDEDL[R
Ativações online de veículos de mídia

Fonte: Nielsen (2017)
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0HUFDGR%UDVLOHLUR3HUVSHFWLYDVGH&UHVFLPHQWR
2 PHUFDGR EUDVLOHLUR GH SXEOLFLGDGH DSUHVHQWRX FUHVFLPHQWR PpGLR DQXDO GH  HQWUH  H
 HGHDFRUGRFRPGDGRVGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWRPHUFDGREUDVLOHLURGHYHDFHOHUDUR
FUHVFLPHQWRQRVSUy[LPRV DQRV3DUDRSHUtRGRGHDR&$*5HVSHUDGRSDUDRVHWRUp
GHSRUpPpLPSRUWDQWHGHVWDFDUDUHWUDomRGHRFRUULGDHPHPUD]mRGDSDQGHPLD
GRQRYRFRURQDYtUXV
Faturamento total do Mercado Global de Publicidade (R$ bilhões)













$$$$$$$(((((
Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

(PVHJXQGRSHVTXLVDGD0DJQD0HGLD)RUHFDVWRPHLRGHFRPXQLFDomRPDLVUHOHYDQWHQR
%UDVLOpD79UHSUHVHQWDQGRGRWRWDOGRPHUFDGRJOREDO$UHOHYkQFLDGDSXEOLFLGDGHYLD79
p XP UHIOH[R FXOWXUDO GD VRFLHGDGH EUDVLOHLUD HQWUHWDQWR R VHJPHQWR GH VPDUWSKRQHV WHP
DSUHVHQWDGR IRUWH FUHVFLPHQWR H HVWi JUDGXDOPHQWH JDQKDQGR SDUWLFLSDomR GH PHUFDGR $
PRGDOLGDGH22+UHSUHVHQWDGRPHUFDGRQDFLRQDOGHSXEOLFLGDGH
Composição do faturamento do Mercado Brasileiro de Publicidade em 2019ª (% do total)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)
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$OpPGLVWRFRPSDUDQGRDRXWUDVUHJL}HVGRPXQGRRVHWRUGH22+QR%UDVLOWHPEDL[DSHQHWUDomR
GHQWURGRPHUFDGRGHSXEOLFLGDGHFRPRXPWRGR$SHQHWUDomRGHSDUDRVHJPHQWRGH22+
WRWDOpLQIHULRUDUHJL}HVFRPRD$PpULFD/DWLQD  (XURSD&HQWUDOH/HVWH  ÈVLDH3DFtILFR
 H(XURSD2FLGHQWDO  TXHDSUHVHQWDUDPSHQHWUDomRVLJQLILFDWLYDPHQWHVXSHULRU,VWR
H[SOLFLWDDVXESHQHWUDomRGH22+QR%UDVLOHVHXSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRIXWXURFRQIRUPHRSDtV
WRUQDVHPDLVGHVHQYROYLGR
Penetração do segmento OOH total em 2019ª: Brasil vs. Outras geografias (%)

ƌĂƐŝů

DƵŶĚŽ





ŵĠƌŝĐĂ
ĚŽEŽƌƚĞ

ŵĠƌŝĐĂ
>ĂƚŝŶĂ

ƵƌŽƉĂ
KĐŝĚĞŶƚĂů











ƵƌŽƉĂ
ĞŶƚƌĂůĞ
>ĞƐƚĞ

ĨƌŝĐĂĞ
KƌŝĞŶƚĞ
DĠĚŝŽ

ƐŝĂĞ
WĂĐşĨŝĐŽ


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

4XDQGR DQDOLVDVH R FUHVFLPHQWR KLVWyULFR GR PHUFDGR HP VHXV PHLRV GH FRPXQLFDomR RV
VHJPHQWRVGH22+VHGHVWDFDPSHORFUHVFLPHQWRSRVLWLYRHDFLPD GDLQIODomRVHQGRRH
PDLRUHVGRVHWRU DWUiVGHsmartphones 
Crescimento médio do faturamento do Mercado Brasileiro por meio de comunicação (CAGR 2013ª19ª)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)
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3DUDRVSUy[LPRVDQRV D DH[SHFWDWLYDpGHTXHKDMDXPDFRQFHQWUDomRGRVJDVWRV
FRPSXEOLFLGDGHQR%UDVLOHPVHJPHQWRVsmartphones HPtGLD22+GLJLWDORTXHFDXVDUiIRUWH
DXPHQWRHPVXDVSDUWLFLSDo}HVGHPHUFDGRHPFRPSDUDomRDRVRXWURVPHLRVGHFRPXQLFDomR
Crescimento médio do faturamento do Mercado Brasileiro por meio de comunicação (CAGR 2020E24E)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

$FUHGLWDPRVTXHDOJXQVIDWRUHVFRQWULEXHPSDUDTXHR22+GLJLWDOWHQKDXPFUHVFLPHQWRHVSHUDGR
PDLRUTXHRXWURVVHJPHQWRVLQFOXLQGR


)OH[LELOLGDGHGRVdisplays GLJLWDLVSHUPLWLQGRPHOKRUDWHQGHUQHFHVVLGDGHGRVDQXQFLDQWHV



+DELOLGDGHXVDUYtGHRVHPTXDOTXHUOXJDUHGHXPDIRUPDnon-skippable



0DLRUTXDOLGDGHHLPSDFWRPD[LPL]DQGRULTXH]DGDFULDWLYLGDGH



2WLPL]DomRGRFDQDOFRPPHOKRUSODQHMDPHQWRGHFDPSDQKDV

(VVHFUHVFLPHQWRPDLVDFHOHUDGRUHIOHWHQDSHQHWUDomRGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGHQWURGRVHWRU
GHSXEOLFLGDGHQR%UDVLOTXHSDUDR22+HVWiWLFRGHYHVHPDQWHUUHODWLYDPHQWHHVWiYHODRORQJR
GRV SUy[LPRV DQRV Mi DSyV HIHLWR GR QRYR FRURQDYtUXV  -i R VHJPHQWR GH 22+ GLJLWDO TXH
UHSUHVHQWRX HP   GR PHUFDGR DSUHVHQWD FUHVFLPHQWR DFHOHUDGR $ PRGDOLGDGH GLJLWDO
FUHVFHUiJUDGXDOPHQWHDQRDSyVDQRSDVVDQGRGRVHVWLPDGRVGHSHQHWUDomRGH'22+QR
WRWDOGH22+HPSDUDDWpHP
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Market share de OOH e OOH digital no Mercado Brasileiro de publicidade (%)


Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

(PWHUPRVDEVROXWRVR0DJQD0HGLD)RUHFDVWHVWLPDTXHRPHLR22+IDWXURX5ELOK}HVHP
 QR %UDVLO H IDWXUDUi 5 ELOKmR HP  HP TXHGD GHYLGR j SDQGHPLD 6HJXQGR DV
SURMHo}HVRQtYHOSUpSDQGHPLDVHUiDWLQJLGRQRYDPHQWHHP2VHJPHQWRGH22+GLJLWDOTXH
UHSUHVHQWDFHUFDGHGR22+WRWDOIDWXURX5ELOK}HVHP&RPRRLPSDFWRQHJDWLYR
FDXVDGRSHODSDQGHPLDIRLEDVWDQWHUHGX]LGRHPPtGLD22+GLJLWDOHVWLPDVHTXHHVWHVHJPHQWR
DWLQJLUi R IDWXUDPHQWR TXH RFRUUHX HP  Mi HP  'HYLGR DR GLIHUHQFLDO GH WD[DV GH
FUHVFLPHQWRHPDPRGDOLGDGHGLJLWDOSDVVDUiDUHSUHVHQWDUGRIDWXUDPHQWRWRWDOGH22+
QR%UDVLO
Faturamento do Mercado Brasileiro de OOH total e OOH digital (R$ bilhões)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

6HJXQGRSHVTXLVDGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWHQWUHHR%UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWR
GHHP22+WRWDOHFRQVLGHUDQGRDSHQDV22+GLJLWDO
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$OpPGRIRUWHFUHVFLPHQWRGDPtGLD22+GLJLWDODRORQJRGRV~OWLPRVDQRVDH[SHFWDWLYDpGHTXH
HVWDWHQGrQFLDVHPDQWHQKDIRUWHQRIXWXUR3URMHo}HVGR0DJQD0HGLD)RUHFDVWPRVWUDPTXHR
VHWRUQR%UDVLOGHYHFRQWLQXDUVHXFUHVFLPHQWRDXPDWD[DDQXDOPpGLDGHHQWUHRVDQRVGH
HHGHVHFRQVLGHUDUPRVDSHQDV22+GLJLWDO
2FUHVFLPHQWRGRVHWRUGH22+QR%UDVLOIRLPDLRUHPFRPSDUDomRFRPRPXQGRHPJHUDOHHP
UHODomR D UHJL}HV GHVHQYROYLGDV FRPR D $PpULFD GR 1RUWH D GLIHUHQoD GH FUHVFLPHQWR p DLQGD
PDLRU
Comparativo do crescimento de mídia OOH total e mídia OOH digital: Brasil vs. Outras geografias
(CAGR 2013ª- 19ª)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)

7DOQ~PHURHYLGHQFLDRSRWHQFLDOGDPtGLDGLJLWDOGHQWURGRVHWRUSULQFLSDOPHQWHTXDQGRFRPSDUDGR
DRVHWRUGH22+WRWDOTXHQHVWHPHVPRSHUtRGRGHYHFUHVFHUHPHVFDODJOREDODXPDWD[DDQXDO
PpGLDGHDSHQDV
Comparativo do crescimento e OOH total e OOH digital: Brasil vs. Outras geografias (CAGR 2020E24E)

Fonte: Magna Media Forecast (Junho de 2020)
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2VHWRUGHPtGLD22+QR%UDVLOWHPEDL[DSHQHWUDomRGHQWURGRPHUFDGRGHSXEOLFLGDGHFRPRXP
WRGR SULQFLSDOPHQWH TXDQGR FRPSDUDGR D RXWUDV UHJL}HV GR PXQGR 6HJXQGR R 0DJQD 0HGLD
)RUHFDVWHPR%UDVLODSUHVHQWDYDSHQHWUDomRGHSDUDRVHJPHQWRGHPtGLD22+WRWDO
HQTXDQWR UHJL}HVFRPRD $PpULFD/DWLQD   (XURSD&HQWUDOH/HVWH   ÈVLDH 3DFtILFR
 H(XURSD2FLGHQWDO  DSUHVHQWDUDPSHQHWUDomRVLJQLILFDWLYDPHQWHVXSHULRU,VWRH[SOLFLWD
DVXESHQHWUDomRGHPtGLD22+QR%UDVLOHVHXSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRHPIXQomRGRFUHVFLPHQWR
HFRQ{PLFRGRSDtV
L

3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

7UDQVSRUWHV
$&RPSDQKLDHVWiSUHVHQWHQRVWUDQVSRUWHVVREUHWULOKRVQRVHVWDGRVGH6mR3DXOR5LRGH-DQHLUR
H%DKLDTXHWrPQRWRWDOIOX[RGLiULRGHFHUFDGHPLOK}HVGHSHVVRDV1HVVHPRPHQWRGH
VXDV MRUQDGDV DV SHVVRDV HVWmR HP PRYLPHQWR R TXH OHYRX D &RPSDQKLD D FULDU IRUPDWRV GH
SURGXWRV TXH YHUGDGHLUDPHQWH DFRPSDQKDP R FRQVXPLGRU HP VHX WUDMHWR H FRQIHUH jV PDUFDV
IOH[LELOLGDGHSDUDFULDomRGHSURMHWRVHVSHFLDLVHLQWHUDWLYRV
(P SHVTXLVD D &RPSDQKLD LGHQWLILFRX TXH  GRV XVXiULRV GRV PHWU{V H WUHQV RQGH DWXD
YLVXDOL]DUDP PtGLD XP LPSDFWR PHQVXUiYHO H UHOHYDQWH SDUD VHXV FOLHQWHV $ SRVVLELOLGDGH GH
UHFRUUrQFLDRXVHMDLPSDFWDURPHVPRFOLHQWHPDLVGHXPDYH]QRGLDDGLDpRXWURDWUDWLYRGHVVH
SURGXWRGD&RPSDQKLDMiTXHFRVWXPHLUDPHQWHRFRQVXPLGRUID]RFDPLQKRGHLGDHYROWD
2V SHUILV GH FRQVXPLGRU TXH HPEDUFDP GLDULDPHQWH QHVVHV PHLRV GH WUDQVSRUWH FULDP XP GRV
SRUWIyOLRVPDLVGLYHUVLILFDGRVGD&RPSDQKLDRTXHDJUHJDUHOHYkQFLDHLPSDFWRjFRPXQLFDomRGDV
PDUFDVFRQHFWDQGRDVDVHXVS~EOLFRVDOYRV
1RVWUHQVGD&RPSDQKLD3DXOLVWDGH7UHQV0HWURSROLWDQRV±&370XPGRVPRGDLVPDLVUHOHYDQWHV
GH WUDQVSRUWH S~EOLFR GH 6mR 3DXOR D &RPSDQKLD DERUGD FHUFD GH  PLOK}HV GH SHVVRDV
GLDULDPHQWHTXHWrPGLYHUVLGDGHVRFLDOHGHJrQHURTXHVmRUHOHYDQWHVSDUDDHVWUDWpJLDSXEOLFLWiULD
GHVHXVFOLHQWHV






)RQWH±.DQWDU,%23(0HGLD±7DUJHW*URXS,QGH[3HVVRDV%57*, VV /RFDLV0HWU{VRXWUHQV 7RWDO±8 _$Q~QFLRV
YLVWRVHPWUDQVSRUWHV 7RWDO±8G 
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(P6mR3DXORD&RPSDQKLDWDPEpPHVWiSUHVHQWHQDV/LQKDV$PDUHODH/LOiVHSRUPHLRGD79
0LQXWRQDV/LQKDV$]XO9HUGHH9HUPHOKDGRPHWU{TXHFREUHPDV=RQDV1RUWH6XO/HVWH2HVWH
H&HQWURH[SORUDQGRDPHJDOySROHHPWRGRVRVVHXVFDQWRV


(GLItFLRV
$ &RPSDQKLD SRVVXL D PDLRU RSHUDomR GH PtGLD GLJLWDO HP HOHYDGRUHV GH HGLItFLRV FRPHUFLDLV H
UHVLGHQFLDLVGRSDtVVROLGLILFDQGRVXDSUHVHQoDQDURWLQDGHFHUFDGHPLOK}HVGHSHVVRDVSRU
VHPDQDQRVGHVORFDPHQWRVHPHGLItFLRV
2 PRPHQWR GH HVSHUD DQWHV GHVSHUGLoDGR WRUQDVH UHQWiYHO SDUD RV DQXQFLDQWHV H PDLV
LQWHUHVVDQWH DRV RFXSDQWHV TXH WrP j GLVSRVLomR FRQWH~GR UHOHYDQWH SDUD XP WUDMHWR
FRVWXPHLUDPHQWHPRQyWRQRRTXHRVID]GLVSHQViORVPDLRUDWHQomRDRFRQWH~GRDSUHVHQWDGR
$GLYHUVLGDGHGHSHUPLWHDVHJPHQWDomRGRS~EOLFRDOYRGDVFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVLGHQWLILFDQGR
SHUILVFRPRIDPtOLDVS~EOLFRGHFLVRUHLQIOXHQFLDGRUDOpPGRXQLYHUVR%%$JHRORFDOL]DomRGRV
HGLItFLRVSRVVLELOLWDDLQGDDFRPXQLFDomRHVWUDWpJLFDGLUHFLRQDQGRDVFDPSDQKDVGHDFRUGRFRPD
ORFDOL]DomRGHLQWHUHVVH
$ &RPSDQKLD LPSDFWD GLDULDPHQWH PDLV GH  PLO HPSUHVDV HP  FLGDGHV ORFDOL]DGDV HP 
HVWDGRVGLIHUHQWHVGRSDtVSRUPHLRGHPLOWHODVTXHHQWUHJDPMXQWRDFRQWH~GRUHOHYDQWHDV
PHQVDJHQV GLULJLGDV D XP S~EOLFR PDMRULWDULDPHQWH DWLYR ILQDQFHLUDPHQWH H GRWDGR GH UHOHYDQWH
SRGHUGHFRPSUD
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1RVHGLItFLRVUHVLGHQFLDLVD&RPSDQKLDID]SDUWHGDURWLQDGHPLOODUHVSRUPHLRGHWHODVHP
HOHYDGRUHVTXHFRQYHUVDPFRPPLOK}HVGHSHVVRDVSRUVHPDQDGHIDPtOLDVFRPYDULDGDVLGDGHV
H SHUILV HP GLYHUVRV PRPHQWRV GR GLD  KRUDV SRU GLD  GLDV SRU VHPDQD SRWHQFLDOL]DQGR D
HQWUHJDGHPHQVDJHQVSDUDHVVHS~EOLFRLQGHSHQGHQWHPHQWHGRKRUiULRVHMDVDLQGRFHGRSDUDR
WUDEDOKR UHWRUQDQGR GR FROpJLR VDLQGR GH PDGUXJDGD D &RPSDQKLD HVWi SUHVHQWH QRV
GHVORFDPHQWRVGHVVHVFRQVXPLGRUHV


6KRSSLQJV
(P  GRV SULQFLSDLV VKRSSLQJV GR %UDVLO TXH FRQFHQWUDP IOX[R GH SHVVRDV FRP DOWR SRGHU GH
FRPSUDD&RPSDQKLDDOFDQoDPHQVDOPHQWHPLOK}HVGHSHVVRDVGHGLIHUHQWHVS~EOLFRVHSHUILV
PDVTXHSRVVXHPDOJRHPFRPXPHVWmRHPXPPRPHQWRGHEXVFDSRUSURGXWRVHVHUYLoRV
'HVVD IRUPD DFUHGLWDPRV TXH D FRPXQLFDomR QRV SDLQpLV GD &RPSDQKLD WRUQDVH DLQGD PDLV
HILFLHQWHDRDERUGDURFRQVXPLGRUHPXPPRPHQWRUHOHYDQWHGHGHFLVmRGHFRPSUDHGHPDQGDSRU
SURGXWRVHVHUYLoRV
5XD
(VWLPDVHTXHGDVSHVVRDVVDLDPGHVXDVFDVDVWRGRVRVGLDV,QGHSHQGHQWHPHQWHGRGHVWLQR
RFDPLQKRpFHUWRDUXD$&RPSDQKLDHVWiSUHVHQWHQDVUXDVGR5LRGH-DQHLUR%HOR+RUL]RQWH
&XULWLED*XDUXOKRVH6DQWRVSRUPHLRGHEDQFDVGHMRUQDOHHPDOJXPDVGHVVDVORFDOLGDGHVHP
HPSHQDVHRXWGRRUVFRPFREHUWXUDGHSRQWRVHVWUDWpJLFRVGDVFLGDGHVTXHSURSRUFLRQDPUHOHYDQWH
SUHVHQoDGHPDUFDDVHXVFOLHQWHV
6mR FHUFD GH  PLOK}HV GH SHVVRDV LPSDFWDGDV WRGRV RV GLDV 1R 5LR GH -DQHLUR SRU H[HPSOR
DERUGDPRVGD3RSXODomR(FRQRPLFDPHQWH$WLYDSRUGLD 3($',$ TXHIUHTXHQWDDUHJLmRGH
SUHVHQoDGD&RPSDQKLD
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$HURSRUWRV
$&RPSDQKLDHVWiSUHVHQWHHPJUDQGHVDHURSRUWRVGRSDtVVHQGRXPGHOHVR5LR*DOHmRR
DHURSRUWRLQWHUQDFLRQDOPDLVPRYLPHQWDGRGRSDtV
6HJXQGR SHVTXLVD  TXH IUHTXHQWDUDP DHURSRUWRV QR ~OWLPR PrV YLUDP DOJXP DQ~QFLR
SXEOLFLWiULRQRDPELHQWH,VVRGHPRQVWUDDFDSDFLGDGHGHH[SRVLomRGDVPDUFDVDXPS~EOLFRFRP
PDLRUSRGHUGHFRPSUDHSRWHQFLDOGHFRQVXPR
$HVSHUDIRUoDGDSHORVYRRVHEXVFDGRYLDMDQWHSRUHQWUHWHQLPHQWRSURSRUFLRQDPPDLRUSRWHQFLDO
GHFRPXQLFDomRSHORWHPSRSURORJDQGRGHFRQWDWRUHWHQGRDDWHQomRGRFRQVXPLGRUGHIRUPDPDLV
HILFD]
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDLPSDFWDFHUFDGHPLOK}HVGHSHVVRDVDQXDOPHQWHQRVDHURSRUWRV
RQGHDWXD L $HURSRUWR5LR*DOHmR LL $HURSRUWR)RUWDOH]DORFDOL]DGRHPXPDGDVPDLVLPSRUWDQWHV
FLGDGHVGRQRUGHVWHHILJXUDQGRFRPRSULQFLSDOKXEGHLQWHJUDomRHQWUH(XURSDH$PpULFD/DWLQDH
LLL $HURSRUWR3RUWR$OHJUHSRUWDGHHQWUDGDSDUDRVXOGRSDtVHDHURSRUWRPDLVPRYLPHQWDGRGR
%UDVLO


LL 

&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

2PHUFDGRGHPtGLD22+QR%UDVLOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGR/LGHUDPRVQRVVRPHUFDGRGHDWXDomR
FRPSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGHHPHPWHUPRVGHUHFHLWD
$FUHGLWDPRVTXHRPHUFDGRGHPtGLD22+VHFRQVLVWDGHGRLVJUXSRV L PtGLDHVWiWLFDH LL PtGLD
GLJLWDO1HVWHVJUXSRVHQIUHQWDPRVFRPSHWLomRGHFRPSDQKLDVPHQRUHVRXPHQRVFRQVROLGDGDVQR
SDtV FRP HQIRTXH HP UHJL}HVHVSHFtILFDV 7DLV FRPSDQKLDVHP JHUDO QmR GLVS}HPGHSRUWIyOLR
FRPSOHWR GH VROXo}HV GH FRPXQLFDomR $FUHGLWDPRV TXH D DPSOLWXGH GH QRVVR SRUWIyOLR p XPD
LPSRUWDQWHYDQWDJHPFRPSHWLWLYD(PJHUDODFRPSHWLomRQRVHWRUpEDVWDQWHIUDJPHQWDGD




)RQWH±.DQWDU,%23(0HGLD±7DUJHW*URXS,QGH[%57*, VV /RFDLV$HURSRUWRVIUHTXHQWDGRV 7RWDO±8G _$Q~QFLRV
9LVWRVHP$HURSRUWRV 7RWDO±8G 
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2XWURVIDWRUHVTXHLQIOXHQFLDPRFRPSRUWDPHQWRGRVPHUFDGRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
(a)

Benefícios fiscais ou Subsídios

1mRpSUiWLFDQRPHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDDFRQFHVVmRGHEHQHItFLRVILVFDLVHVXEVtGLRV
GHPRGRTXHD&RPSDQKLDQmRXVXIUXLGHQHQKXPEHQHItFLRILVFDO
(b)

Situações de monopólio ou oligopólio

2PHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDQmRpFDUDFWHUL]DGRSHODSUHVHQoDGHPRQRSyOLRRXROLJRSyOLR
(c)

Custo de matéria prima e outras despesas

1mRVHDSOLFDSRLVD&RPSDQKLDpXPDSUHVWDGRUDGHVHUYLoRHQmRGHSHQGHGHPDWpULDSULPDSDUD
H[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV$GHPDLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVGHVSHVDVQmRUHODFLRQDGDV
FRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
(d)

Dependência de tecnologia

1RVVRPRGHORpGHSHQGHQWHGHWHFQRORJLDjPHGLGDHPTXHDLQVHUomRGHPtGLDHPdisplays GLJLWDLV
GHSHQGH GH FRQHFWLYLGDGH GH GDGRV VRIWZDUHV H VLVWHPDV LQWHUQRV 'HSHQGHPRV WDPEpP GD
HYROXomR WHFQROyJLFD GDV WHODV GLJLWDLV  GH /(' SDUD UHGX]LU QRVVRV FXVWRV PHOKRUDU QRVVDV
HQWUHJDVHID]HUFRPTXHQRVVRVVHUYLoRVVHMDPPDLVHILFLHQWHV
(e)

Utilização de concessões e franquias

$ &RPSDQKLD QmR XWLOL]D FRQFHVV}HV H IUDQTXLDV (QWUHWDQWR D (OHPLGLD SRVVXL HVVH VLVWHPD
LPSOHPHQWDGR FDEHQGR DRV IUDQTXHDGRV DGPLQLVWUDU DV WHODV GD (OHPLGLD LQVWDODGDV HP SUpGLRV
FRPHUFLDLVHUHVLGHQFLDLVGHVXDVUHVSHFWLYDVORFDOLGDGHVPHGLDQWHDFHOHEUDomRGHSDUFHULDVFRP
WDLV FRQGRPtQLRV EHP FRPR SURVSHFWDU FOLHQWHV TXH GHVHMHP HIHWXDU D LQVHUomR GH PtGLD HP
UHIHULGDVWHODV
G

(YHQWXDOVD]RQDOLGDGH

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  D  DFLPD RV UHVXOWDGRV GH QRVVDV RSHUDo}HV YDULDUDP GH
WULPHVWUHSDUDWULPHVWUH+LVWRULFDPHQWHQRVVDUHFHLWDHOXFUDWLYLGDGHDWLQJHPVHXVPDLRUHVQtYHLV
GXUDQWH R~OWLPR WULPHVWUHGR DQR SULQFLSDOPHQWHSRU FRQWD GH GDWDVFRPHPRUDWLYDVFRPR Black
Friday H1DWDOHVHXVPHQRUHVQtYHLVGXUDQWHRSULPHLURWULPHVWUHGRDQRHPUD]mRGRSHUtRGRGH
IpULDVGDPDLRUSDUWHGDSRSXODomRTXHHPJHUDOYLDMDSDUDIRUDGDVFLGDGHV1RH[HUFtFLRILQGRHP
DVUHFHLWDVGR~OWLPRWULPHVWUHUHSUHVHQWDUDPGDVUHFHLWDVDQXDLVHQTXDQWRDVUHFHLWDV
GRSULPHLURWULPHVWUHUHSUHVHQWDUDPDSHQDVGRPHVPRWRWDO3DUDUHIHUrQFLDRVHJXQGRHR
WHUFHLUR WULPHVWUHV GH  UHSUHVHQWDUDP UHVSHFWLYDPHQWH  H  GR WRWDO GH UHFHLWDV
DQXDLV
H

3ULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

L
'HVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQmRHVWmRVXMHLWDVDFRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDO
LL 

(YHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHSHQGrQFLD HP UHODomR DRV VHXV IRUQHFHGRUHV 1R SHUtRGR GH QRYH
PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  RV  GH]  SULQFLSDLV IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD
UHSUHVHQWDUDPGRVHXPRQWDQWHWRWDOGHGHVSHVDVHFXVWRV
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LLL 

(YHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

$ DWLYLGDGH TXH GHVHQYROYHPRV HVWi FRQFHQWUDGD HP QRVVD HTXLSH SUySULD GH SURILVVLRQDLV 1R
HQWDQWR GLVSRPRV GH IRUQHFHGRUHV GH displays H PRELOLiULRV HVWiWLFRV H GLJLWDLV QmR KDYHQGR
FRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOVREUHWDLVUHODo}HV
+LVWRULFDPHQWHRSUHoRGRVIRUQHFHGRUHVGD&RPSDQKLDQmRWHPDSUHVHQWDGRYRODWLOLGDGHUHOHYDQWH
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&OLHQWHV5HVSRQViYHLV3RU0DLVGHGD5HFHLWD/tTXLGD7RWDO
D

0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH

E

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1HQKXPFOLHQWHIRLUHVSRQViYHOSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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(IHLWRV5HOHYDQWHVGD5HJXODomR(VWDWDO1DV$WLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
Regulação sobre privacidade e proteção de dados
$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV QR PXQGR WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH
PRGR D HVWDEHOHFHU UHJUDV PDLV REMHWLYDV VREUH FRPR RV GDGRV SHVVRDLV WRGD H TXDOTXHU
LQIRUPDomR UHODFLRQDGD D SHVVRD QDWXUDO LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO  SRGHP VHU XWLOL]DGRV SHODV
RUJDQL]Do}HV1R%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHDWpRDQRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGH
IRUPDFDVXtVWDHSRQWXDOSRUPHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVVHWRULDLV
TXDLVVHMDP
•
D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVRGLUHLWRj
LQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP
•
R&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRV
SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV SDJDGRUHV
HVWDEHOHFHQGRLQFOXVLYHTXHRFRQVXPLGRUGHYHWHUDFHVVRDRVGDGRVSHVVRDLVTXHFRQVWDPHP
WDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV
•
D/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DOWHUDGDHPTXHHVWDEHOHFHXUHJUDV
HVSHFtILFDVSDUDDFULDomRGHEDQFRVGHGDGRVGHERQVSDJDGRUHVGHWHUPLQDQGRTXHpGLUHLWRGR
FDGDVWUDGRGHQWUHRXWURVVHULQIRUPDGRVREUHDLGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUHRDUPD]HQDPHQWRH
RREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXVGDGRVSHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRVSHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWH
GHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV
•
R0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ TXHWUDWRXHPGLYHUVRVDUWLJRVVREUHDSURWHomR
GDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGRVXVXiULRVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmRGHILQLXRFRQFHLWR
GHGDGRVSHVVRDLVH
•
R'HFUHWRUHJXODPHQWDGRUGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW 'HFUHWRQ TXHGHILQLX
GDGRVSHVVRDLVFRPRDTXHOHVUHODFLRQDGRjSHVVRDQDWXUDOLGHQWLILFDGDRXLGHQWLILFiYHOWDLVFRPR
Q~PHURVLGHQWLILFDGRUHVGDGRVORFDFLRQDLVRXLGHQWLILFDGRUHVHOHWU{QLFRVTXDQGRHVWHVHVWLYHUHP
UHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD
1RHQWDQWRHPDJRVWRGHFRPDSURPXOJDomRGD/*3'RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR
%UDVLOSDVVRXDVHUUHJXODGRGHIRUPDJHUDOSRUPHLRGHXPVLVWHPDGHUHJUDVVREUHRWHPD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWRGDSHUVRQDOLGDGHGDVSHVVRDVQDWXUDLVFULDQGRXPDPELHQWHGHPDLRUFRQWUROH
GRV LQGLYtGXRV VREUH RV VHXV GDGRV H GH PDLRUHV UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD DV RUJDQL]Do}HV TXH
WUDWDPWDLVGDGRVSHVVRDLVWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVDVHUHPREVHUYDGDV3DUDWDQWRD/*3'
HVWDEHOHFHXPDVpULHGHSULQFtSLRVTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVQRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
TXDLVVHMDPILQDOLGDGHDGHTXDomRQHFHVVLGDGHOLYUHDFHVVRTXDOLGDGHGRVGDGRVWUDQVSDUrQFLD
VHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRHSUHVWDomRGHFRQWDV
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSDtVRQGHHVWmRVHGLDGDVRXRQGHRVGDGRVVmRKRVSHGDGRVGHVGHTXH L 
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRVGHVWLQHVH
DRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLORX
LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWmRORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRVSHVVRDLVVmR
FROHWDGRV
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$OpP GLVVR D /*3' HVWDEHOHFH L  GLYHUVDV KLSyWHVHV DXWRUL]DGRUDV GR WUDWDPHQWR GH GDGRV
SHVVRDLV EDVHVOHJDLV  LL GLVS}HVREUHXPDJDPDGHGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLV LLL 
SUHYrVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGHVXDVGLVSRVLo}HVH LY DXWRUL]DDFULDomR
GD$13'DXWRULGDGHUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUDREVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUHSURWHomRGHGDGRV
SHVVRDLVQR%UDVLO
5HOHYDQWHHVFODUHFHUTXHHPSHVHDSXEOLFDomRGR'HFUHWRQHPGHDJRVWRGH
 H D DSURYDomR GRV PHPEURV GH VHX &RQVHOKR 'LUHWRU SHOR 6HQDGR DSyV SXEOLFDomR GD
LQGLFDomRIHLWDSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD/*3'HSHOD&RQVWLWXLomR
)HGHUDOD$13'DLQGDQmRLQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVGHIDWR&RPLVVRDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGR
FRQVXPLGRU Mi WrP DWXDGR HVSHFLDOPHQWH HPFDVRV GH LQFLGHQWH GHVHJXUDQoD TXHUHVXOWHP HP
DFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLVH[HUFHQGRIXQo}HVGHILVFDOL]DomRGD/*3'PDVDSOLFDQGR
SHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
$LQGDLPSRUWDQWHLQIRUPDUTXHD/*3'HQWURXHPYLJRUQRGLDGHVHWHPEURGHTXDQWRj
PDLRUSDUWHGHVXDVGLVSRVLo}HVPDVDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV DUW
H   VRPHQWH SRGHUi VHU IHLWD D SDUWLU GR GLD  GH DJRVWR GH  QRV WHUPRV GD /HL Q
VDQFLRQDGDHPPHLRjSDQGHPLDGR&29,'QXPDWHQWDWLYDGHPLWLJDURVHIHLWRV
QHJDWLYRVGRGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOFDXVDGRSRUWDOSDQGHPLDQDVRUJDQL]Do}HV
7RGDYLDRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'DQWHULRUPHQWHDHQWUDGD
HP YLJRU GH VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV
LQGLYLGXDLVRXFROHWLYDVSOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmR
VRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH
LL  D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H 0DUFR &LYLO GD
,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHPUD]mRGD$13'DLQGDQmRWHULQLFLDGRRV
VHXVWUDEDOKRVHIHWLYDPHQWH
$GHPDLVTXDQGRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'HPDJRVWRGH
FDVRD&RPSDQKLDQmRHVWHMDDGHTXDGDjVVXDVGLVSRVLo}HVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDGHQWUH
RXWUDVVDQo}HVj D DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV E 
GLYXOJDomRGDLQIUDomRDSyVGHYLGDPHQWHDSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLD F EORTXHLRRX
HOLPLQDomR GRV GDGRV SHVVRDLV FRUUHVSRQGHQWHV j G  PXOWD GH DWp  GRLV SRU FHQWR  GR
IDWXUDPHQWRGD HPSUHVDJUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPRH[HUFtFLR H[FOXtGRV RV
WULEXWRVOLPLWDGDQRWRWDO5 FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR H VXVSHQVmR
SDUFLDO GR IXQFLRQDPHQWR GR EDQFR GH GDGRV D TXH VH UHIHUH D LQIUDomR SRU DWp  VHLV  PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRH I VXVSHQVmRSURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGH
WUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD
Regulamentação Ambiental
Licenciamento ambiental
2 FXPSULPHQWR GD OHJLVODomR DPELHQWDO p ILVFDOL]DGR SRU yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV $
HYHQWXDOLQREVHUYkQFLDGDVQRUPDVSRGHVXMHLWDUDVDQo}HV L DGPLQLVWUDWLYD LL FtYHOH LLL FULPLQDO
'L]VHTXHDVWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHPHQFLRQDGDVDFLPDVmRFXPXODWLYRVHLQGHSHQGHQWHV
SRUTXH XPD ~QLFD DomR GR DJHQWH HFRQ{PLFR SRGH JHUDU UHVSRQVDELOL]DomR DPELHQWDO QDV WUrV
HVIHUDV &DVR D &RPSDQKLD RX DOJXPD GH VXDV VXEVLGLiULDV FDXVH RX GH RXWUD IRUPD VHMD
FRQVLGHUDGDUHVSRQViYHOSRUDOJXPGDQRRXLOtFLWRDPELHQWDOSRGHVRIUHUXPHIHLWRDGYHUVRHPVHXV
UHVXOWDGRVHQHJyFLRVRTXHLQFOXLWDPEpPDVSHFWRVUHSXWDFLRQDLV
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$ OHJLVODomR DPELHQWDO SUHYr TXH D FRQVWUXomR LQVWDODomR DPSOLDomR HRX RSHUDomR GH
HVWDEHOHFLPHQWRVDWLYLGDGHVREUDVRXVHUYLoRVXWLOL]DGRUHVGHUHFXUVRVDPELHQWDLVFRQVLGHUDGRV
HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUHV VHP OLFHQoD RX DXWRUL]DomR GRV yUJmRV DPELHQWDLV
FRPSHWHQWHVHPGHVDFRUGRFRPDOLFHQoDREWLGDRXFRQWUDULDQGRDVQRUPDVOHJDLVUHJXODPHQWRV
SHUWLQHQWHV H DV FRQGLFLRQDQWHV HVWDEHOHFLGDV QD OLFHQoD DPELHQWDO SRGHUi LPSOLFDU HP
UHVSRQVDELOL]DomR QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FtYHO H FULPLQDO $V OLFHQoDV DPELHQWDLV GHYHP VHU
SHULRGLFDPHQWH UHQRYDGDV 3DUD DV OLFHQoDVGHRSHUDomRD5HVROXomRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR
0HLR $PELHQWH ³&21$0$´  Q  GHWHUPLQD TXH VXD UHQRYDomR GHYH VHU VROLFLWDGD SHOR
PHQRVGLDVDQWHVGDH[SLUDomRGRVHXSUD]RGHYDOLGDGHSDUDTXHDYLJrQFLDGDOLFHQoDILTXH
DXWRPDWLFDPHQWH UHQRYDGD DWp D PDQLIHVWDomR GHILQLWLYD GR yUJmR DPELHQWDO VREUH R SHGLGR GH
UHQRYDomR2GHVFXPSULPHQWRGRSUD]ROHJDOGHGLDVSRGHVXMHLWDUD&RPSDQKLDjVSHQDOLGDGHV
GHVFULWDVQRVSDUiJUDIRVDFLPD
2 OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO p IHLWR FRP EDVH QD GLVFULFLRQDULHGDGH WpFQLFD GR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWH+iFDVRV HP TXHR yUJmR HQWHQGH TXH D DWLYLGDGHH[HUFLGDQmR DSUHVHQWD LPSDFWR
DPELHQWDO VLJQLILFDQWH H HPLWH D &HUWLGmR GH ,QH[LJLELOLGDGH GH /LFHQFLDPHQWR $PELHQWDO
GLVSHQVDQGR D DWLYLGDGH GR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO 7DLV FHUWLG}HV QmR VmR REULJDWyULDV PDV
VHUYHPSDUDGDUFRQIRUWRH[WUDjHPSUHVDEHPFRPRSDUDHYLWDUHYHQWXDLVTXHVWLRQDPHQWRVDFHUFD
GDUHJXODULGDGHGRHPSUHHQGLPHQWR
'HDFRUGRFRPD/HL)HGHUDOQ ³3ROtWLFD1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH´ DFRQVWUXomR
LQVWDODomRDPSOLDomRHRSHUDomRGHHVWDEHOHFLPHQWRVRXDWLYLGDGHVTXHXWLOL]HPUHFXUVRVQDWXUDLV
RX TXH SRVVDP VHU FRQVLGHUDGDV HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV RX DLQGD SDVVtYHLV GH
FDXVDUGHJUDGDomRDPELHQWDOHVWmRVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOTXHSRGHYLUDRFRUUHUHP
kPELWR IHGHUDO HVWDGXDO RX PXQLFLSDO $V GLUHWUL]HV SDUD D GHWHUPLQDomR GR yUJmR DPELHQWDO
FRPSHWHQWHSDUD D UHDOL]DomR GR OLFHQFLDPHQWR HVWmR GLVFLSOLQDGDV QD /HL &RPSOHPHQWDU Q

&RQIRUPH GHILQLGR SHOD 5HVROXomR Q  GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH
³&21$0$´ RSURFHVVRGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOHQJOREDHPUHJUDWUrVGLIHUHQWHVOLFHQoDV
FDGDXPDFRUUHVSRQGHQGRDXPDIDVHSDUWLFXODUGRSURMHWRD/LFHQoD3UpYLD ³/3´ FRQFHGLGDQD
IDVH SUHOLPLQDU H TXH DYDOLD DV FRQGLo}HV EiVLFDV GH ORFDOL]DomR LQVWDODomR H RSHUDomR GR
HPSUHHQGLPHQWRHRXDWLYLGDGHD/LFHQoDGH,QVWDODomR ³/,´ TXHDXWRUL]DDVXDHIHWLYDLQVWDODomR
HLPSOHPHQWDomRFRQIRUPHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQDIDVHSUHOLPLQDUHSRUILPD/LFHQoDGH
2SHUDomR ³/2´ TXHDXWRUL]DRLQtFLRGHVHXIXQFLRQDPHQWRRXGDVRSHUDo}HVGRHPSUHHQGLPHQWR
HRXDWLYLGDGHOLFHQFLDGD
$ 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 ³(,$5,0$´ 
$V OLFHQoDV DPELHQWDLV SRVVXHP YDOLGDGH OLPLWDGD GH PRGR TXH GHYHUmR VHU SHULyGLFD H
WHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGDVSHUDQWHRVyUJmRVDPELHQWDLVOLFHQFLDGRUHVVRESHQDGHSHUGDGHVXD
YDOLGDGHHLUUHJXODULGDGHGDDWLYLGDGHHRXHPSUHHQGLPHQWR$LQGDDVOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHP
FRQWHU FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV HVWDEHOHFLGDV SHOD DXWRULGDGH DPELHQWDO TXH VmR FRQGLo}HV GH
YDOLGDGH H R VHX GHVFXPSULPHQWR SRGH LPSDFWDU D UHJXODULGDGH GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD
VXMHLWDQGRD D SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV H FULPLQDLV DOpP GD REULJDomR GH UHSDUDU RV GDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRV
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Responsabilidade ambiental
1R 'LUHLWR EUDVLOHLUR D UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV L  FLYLO LL 
DGPLQLVWUDWLYD H LLL  FULPLQDO 'L]VH TXH DV WUrV HVIHUDV GH UHVSRQVDELOLGDGH PHQFLRQDGDV VmR
³GLYHUVDVHLQGHSHQGHQWHV´SRUTXHSRUXPODGRXPD~QLFDDomRGRDJHQWHHFRQ{PLFRSRGHJHUDU
UHVSRQVDELOL]DomRDPELHQWDOQRVWUrVQtYHLVFRPDDSOLFDomRGHWUrVVDQo}HVGLYHUVDV3RURXWUR
ODGRDDXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHHPXPDGHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWH
GDUHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV
&RQIRUPHDUWLJRVHGD/HL)HGHUDOQEHPFRPRQRDUWLJRSDUiJUDIR
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOQDHVIHUDFLYLODTXHOHTXHFDXVDUGDQRDRPHLRDPELHQWHHDWHUFHLURVp
REMHWLYDPHQWH UHVSRQViYHO SRU UHSDUDU RX LQGHQL]DU R GDQR FDXVDGR RX VHMD VLJQLILFD TXH VXD
LPSXWDomRDRDJHQWHHFRQ{PLFRGHSHQGHWmRVRPHQWHGDFRQVWDWDomRGHTXHXPDDomRRXRPLVVmR
VXD JHURX GDQR DR PHLR DPELHQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GD YHULILFDomR GH FXOSD QHJOLJrQFLD
LPSHUtFLD RX LPSUXGrQFLD  RX GROR GR DJHQWH $SOLFDVH D UHVSRQVDELOLGDGH GH IRUPD REMHWLYD H
VROLGiULDHPUHODomRDWRGDVDVSDUWHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHQYROYLGDVQDJHUDomRGRGDQRDUWLJR
LQFLVR,9GD/HL)HGHUDOQ VHQGRTXHDSHQDVXPGRVDJHQWHVSRGHUiUHVSRQGHU
SHODWRWDOLGDGHGDUHPHGLDomRRXGRSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRSHORGDQRDPELHQWDOFDEHQGROKH
DomRGHUHJUHVVRFRQWUDRVGHPDLVFDXVDGRUHVGRGDQRDPELHQWDOFRPEDVHOHJDOHRXFRQWUDWXDO
DGHSHQGHUGRFDVR
7DPEpPQmRH[LVWHQDOHJLVODomRSiWULDTXDOTXHUSUHYLVmRGHWHWRRXOLPLWDomRQRYDORUDVHUIL[DGR
D WtWXOR GH UHPHGLDomR RX LQGHQL]DomR SHOR GDQR DPELHQWDO QDHVIHUD FtYHO 7DO YDORU VHUi IL[DGR
SURSRUFLRQDOPHQWH DR GDQR FDXVDGR $LQGD FRQIRUPH SRVLFLRQDPHQWR FRQVROLGDGR GR 67) D
UHSDUDomRFLYLOGRVGDQRVDPELHQWDLVpLPSUHVFULWtYHOQmRVHH[WLQJXLQGRSRUGHFXUVRGHSUD]R
&RPRFRQVHTXrQFLDD&RPSDQKLDQmRHVWiH[LPLGDGDUHVSRQVDELOLGDGHSHORVGDQRVDPELHQWDLV
FDXVDGRVSRUWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDUHDOL]DUSDUWHGHVXDVRSHUDo}HVWDOFRPRRWUDWDPHQWR
GRVHIOXHQWHVOtTXLGRVHUHVtGXRVVyOLGRV
3DUD PDLV D OHL DPELHQWDO SHUPLWH D GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD TXDQGR HVVD IRU
FRPSUHHQGLGDFRPRXPREVWiFXORDRUHVVDUFLPHQWRGRVGDQRVDPELHQWDLV
1R TXH VH UHIHUH j UHVSRQVDELOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD SUHYLVWD JHQHULFDPHQWH SHOD /HL )HGHUDO Q
HUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR)HGHUDOQWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWH
QDYLRODomRGHQRUPDGHSUHVHUYDomRDRPHLRDPELHQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHGDHIHWLYDRFRUUrQFLD
GH GDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO'HDFRUGRFRPDOHJLVODomR
EUDVLOHLUDDVLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVVmRSXQLGDVFRPDGYHUWrQFLDPXOWDVLPSOHVQRYDORUGHDWp
5PLOK}HVPXOWDGLiULDDSUHHQVmRGRVSURGXWRVHVXESURGXWRVREMHWRGDLQIUDomRLQVWUXPHQWRV
SHWUHFKRV HTXLSDPHQWRV RX YHtFXORV GH TXDOTXHU QDWXUH]D XWLOL]DGRV QD LQIUDomR GHVWUXLomR RX
LQXWLOL]DomRGRSURGXWRVXVSHQVmRGHYHQGDHIDEULFDomRGRSURGXWRHPEDUJRGHREUDRXDWLYLGDGH
HVXDVUHVSHFWLYDViUHDVGHPROLomRGHREUDVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGDVDWLYLGDGHVHUHVWULWLYD
GHGLUHLWRV
1DHVIHUDFULPLQDODUHVSRQVDELOLGDGHSRUGHOLWRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWHQR%UDVLOWHPFRPR
SUHFHLWRIXQGDPHQWDOD/HL)HGHUDOQ ³/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV´ 5HIHULGD/HLDOpPGDV
FRQGXWDV H DWLYLGDGHV OHVLYDV DR PHLR DPELHQWH H DV UHVSHFWLYDV VDQo}HV SUHYr UHJUDV H
FLUFXQVWkQFLDVHVSHFtILFDVGHDSOLFDomRGDVSHQDVSRUGDQRVDPELHQWDLVDGDSWDQGRDVUHJUDVGH
GLUHLWRSHQDOjVH[LJrQFLDVTXHDSURWHomRDRPHLRDPELHQWHH[LJH
$YLRODomRj/HLGH&ULPHV$PELHQWDLVSRGHFDUDFWHUL]DUFULPHDPELHQWDODWLQJLQGRWDQWRDVSHVVRDV
MXUtGLFDVTXDQWR DVSHVVRDVItVLFDVQDILJXUDGRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRHGHyUJmRVWpFQLFRVDXGLWRUHVJHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVTXHWHQKDP
SDUWLFLSDGR GH WDLV GHFLV}HV RX WHQKDP VH RPLWLGR TXDQGR SRGHULDP HYLWDU RV SUHMXt]RV GHODV
DGYLQGRV
'HVVDIRUPDYHULILFDVHVHUDEUDQJHQWHDUHVSRQVDELOL]DomRFULPLQDOSRUGHOLWRVDPELHQWDLVKDYHQGR
D SRVVLELOLGDGH GH SHOD SUiWLFD GH XPD ~QLFD FRQGXWD SUHYLVWD FRPR FULPLQRVD VHUHP
UHVSRQVDELOL]DGRVGLYHUVRVVXMHLWRVLQFOXVLYHRVDGPLQLVWUDGRUHVVHQGRTXHDUHVSRQVDELOLGDGHGD
SHVVRDMXUtGLFDQmRH[FOXLDGDVSHVVRDVItVLFDVDXWRUDVFRDXWRUDVRXSDUWtFLSHV
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$ /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV HOHJH FRPR UHVSRQViYHLV SHODV FRQGXWDV FDUDFWHUL]DGDV FRPR
FULPLQRVDV WRGRV DTXHOHV TXH GH TXDOTXHU IRUPD FRQFRUUHP SDUD VXD SUiWLFD VHQGR FDGD TXDO
SHQDOL]DGRQDPHGLGDGHVXDFXOSDELOLGDGH3UHYrDLQGDDUHVSRQVDELOLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDD
TXDO UHVWD FDUDFWHUL]DGDVHDLQIUDomRIRUFRPHWLGD L SRU GHFLVmRGHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX
FRQWUDWXDO RX GH VHX yUJmR FROHJLDGR LL  QR LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD SHVVRD MXUtGLFD TXH
UHSUHVHQWD
5HVVDOWHVHSRUILPTXHDUHVSRQVDELOLGDGHSHQDOSRUFULPHVDPELHQWDLVpVXEMHWLYDRTXHVLJQLILFD
TXHDLPSXWDomRGHSHQDOLGDGHVFULPLQDLVHVWDUiFRQGLFLRQDGDjFDUDFWHUL]DomRGHFXOSDDSDUWLUGD
FRPSURYDomRGHDXWRULDHPDWHULDOLGDGHGRFULPHDPELHQWDO6REHVWHSULVPDDVSHVVRDVItVLFDV
HVWDUmR VXMHLWDV D SHQDV UHVWULWLYDV GH GLUHLWR HRX SULYDWLYDV GH OLEHUGDGH QD PHGLGD GD VXD
FRQWULEXLomR RX RPLVVmR SDUD RFRUUrQFLD GR FULPH 3RU VXD YH] D SHVVRD MXUtGLFD HVWDUi VXMHLWD
DOWHUQDWLYD RX FXPXODWLYDPHQWH jV SHQDOLGDGHV GH PXOWD SUHVWDomR GH VHUYLoRV j FRPXQLGDGH
VXVSHQVmR SDUFLDO RX WRWDO GH DWLYLGDGHV LQWHUGLomR WHPSRUiULD GH HVWDEHOHFLPHQWR SURLELomR GH
FRQWUDWDUFRPSRGHUS~EOLFR
Gerenciamento de Resíduos Sólidos
$ /HL )HGHUDO Q  LQVWLWXLX D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GH 5HVtGXRV 6yOLGRV ³3156´  SDUD
YLDELOL]DU D JHVWmR LQWHJUDGD H R JHUHQFLDPHQWR DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGR GH UHVtGXRV VyOLGRV
GLVFLSOLQDQGR D VHJUHJDomR DUPD]HQDPHQWR WUDQVSRUWH GHVWLQDomR H GLVSRVLomR ILQDO
DPELHQWDOPHQWHDGHTXDGDGHVVHVUHVtGXRV
1RV WHUPRV GD OHJLVODomR FLWDGD D &RPSDQKLD GHYH HODERUDU H LPSOHPHQWDU R 3ODQR GH
*HUHQFLDPHQWR GRV5HVtGXRV6yOLGRVSDUDWRGRVRVUHVtGXRVVyOLGRVTXHQmRIRUHPHTXLSDUDGRV
jTXHOHVGRPLFLOLDUHVFROHWDGRVSHOR3RGHU3~EOLFR2GHVFXPSULPHQWRGHVVDVUHJUDVSRGHH[SRUD
&RPSDQKLDjVPHVPDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV HJPXOWDVGHDWp5PLOK}HVHHPEDUJR FLYLV
HFULPLQDLVMiFLWDGDV
Poluição visual
$/HLPXQLFLSDOGH6mR3DXORQFRQKHFLGDFRPR/HL&LGDGH/LPSDUHJURXGHIRUPD
UtJLGDDSHUPDQrQFLDQDSDLVDJHPGRVFKDPDGRVDQ~QFLRVLQGLFDWLYRVSURLELQGRRXWGRRUVHSLQWXUDV
HPIDFKDGDVTXHID]LDPSURSDJDQGDGHHPSUHVDVHSURGXWRVYLVDQGRFRPEDWHUDSROXLomRYLVXDO
QDV FLGDGHV $ OHL p YiOLGD SDUD DQ~QFLRV HP HVSDoRV S~EOLFRV H GH XVR FRPXP FDEHQGR DR
PXQLFtSLRUHJXODUDSURSDJDQGDHPPHLRDEHUWR3DUDLQVWDODomRGHDQ~QFLRVD&RPSDQKLDGHYH
HPLWLUDGHYLGDOLFHQoDDPELHQWDOHUHJLVWUDUVHXQRPHQRFDGDVWURGHDQ~QFLRV
&DVRQmRVHMDPREVHUYDGDVDVUHJUDVGD/HL&LGDGH/LPSDHRXQmRVHMDREWLGDDOLFHQoDDPELHQWDO
QHFHVViULDSDUDDQXQFLDUD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDVREUHWXGRQDHVIHUDFLYLO GHYHU
GHUHSDUDUHLQGHQL]DU DOpPGHHVWDUVXMHLWDjUHPRomRGRDQXQFLR
$SHVDUGHQmRWHUVLGRLGHQWLILFDGDTXDOTXHULUUHJXODULGDGHQDDWLYLGDGHH[HUFLGDSHOD&RPSDQKLD
TXHSRVVDOHYDUjUHVSRQVDELOLGDGHSRUSROXLomRYLVXDOVHD&RPSDQKLDIRUDXWXDGDSRUTXHVW}HV
DPELHQWDLV D LPDJHP H RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV SRGHUmR VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRV
E
SROtWLFDDPELHQWDOGD&RPSDQKLDHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$ &RPSDQKLD DLQGD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD DPELHQWDO GHYLGDPHQWH LPSOHPHQWDGD SDUD VXDV
RSHUDo}HV1mRREVWDQWHR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDSRVVXLGLUHWUL]HVTXHRULHQWDPVHXV
FRODERUDGRUHVDDGRWDUHPERDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRPHLRDPELHQWH
$WpDGDWDGHIHFKDPHQWRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRDSDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
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G GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGHUR\DOWLHV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
Marcas
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLQ ³/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHXPDPDUFDDGTXLUH
VHVRPHQWHSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ 
DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVFRQFHVVmRGHSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGH
SURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO$SyVDDSURYDomRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUGHUHJLVWUR
GHPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGHGHVWDVHQGRDVVHJXUDGRDRWLWXODURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYR
HPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSHUtRGRGHWHUPLQDGRGH GH] DQRVSURUURJiYHLVSRUSHUtRGRV
LJXDLVHVXFHVVLYRVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,7DOUHTXLVLomRGHYHUiVHU
UHDOL]DGD QR~OWLPR DQR GHYDOLGDGH GR UHJLVWUR RX QRV VHLV PHVHVVXEVHTXHQWHV DR WpUPLQRGR
SHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR
'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURRGHSRVLWDQWHWHPDSHQDVXPDH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRSDUDXWLOL]DomR
GDVPDUFDVGHSRVLWDGDVDSOLFDGDVSDUDLGHQWLILFDomRGHVHXVSURGXWRVRXVHUYLoRVHRGLUHLWRGH
]HODUSHODLQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmR
VHFRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWRGDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLV
GHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmRFRQWHVWDomR
RXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR,13,
$LQGD UHOHYDQWH GHVWDFDU TXH R UHJLVWURGH GHWHUPLQDGD PDUFD VH H[WLQJXH SHOD L  H[SLUDomR GR
SUD]R GH YLJrQFLD TXDQGR GD QmR UHQRYDomR QR SUD]R DGHTXDGR  RX LL  UHQ~QFLD DEDQGRQR
YROXQWiULRGRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY 
LQREVHUYkQFLDGR GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRD
GRPLFLOLDGDQRH[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomR
GRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWR
DR,13,
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpWLWXODUGH GR]H PDUFDVHGH VHLV 
SHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFDMXQWRDR,13,GHQWUHDVTXDLVGHVWDFDVHDPDUFD³(/(7520,',$´
UHJLVWUDGDQR,13,VRERQ
Nomes de Domínio
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHHFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW2V
QRPHVGHGRPtQLRVHJXHPDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVGR'RPDLQ1DPH6\VWHP ³'16´ GHPRGR
TXHTXDOTXHUQRPHGHGRPtQLRUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHO
SHOR UHJLVWUR GH QRPHV GH GRPtQLR EHP FRPR SHOD DGPLQLVWUDomR H SXEOLFDomR GR '16 SDUD R
GRPtQLR³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
$GHPDLV D &RPSDQKLD p WLWXODU GH DOJXQV QRPHV GH GRPtQLR DVVRFLDGRV jV PDUFDV DFLPD
PHQFLRQDGDVHQWUHHOHVRZZZHOHWURPLGLDFRPEUwebsite FRPHUFLDOHLQVWLWXFLRQDOGD&RPSDQKLD
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5HFHLWDV5HOHYDQWHV3URYHQLHQWHVGR([WHULRU
D
UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV FOLHQWHV DWULEXtGRV DR SDtV VHGH GD &RPSDQKLD H VXD
SDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGD&RPSDQKLD
1mR DSOLFiYHO SRLV D &RPSDQKLD QmR DXIHULX UHFHLWDV QR H[WHULRU QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOGHGHGH]HPEURGH
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(IHLWRVGD5HJXODomR(VWUDQJHLUD1DV$WLYLGDGHV

1mRDSOLFiYHOGDGRTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRHVWiVXMHLWD
DQHQKXPDUHJXODomRHVWUDQJHLUDHPVXDVDWLYLGDGHV
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7.8 - Políticas Socioambientais

3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV

D
'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

E
0HWRGRORJLDVHJXLGDSHOD&RPSDQKLDQDHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

F
,QGLFDUVHDVLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGH
LQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

G
,QGLFDUDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHSRGHPVHUHQFRQWUDGDVDV
LQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

H
VHRUHODWyULROHYDHPFRQWDRV2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 
HVWDEHOHFLGRVSHOD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

I
VHRHPLVVRUQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXHOHYH
HPFRQWDRV2'6

$ &RPSDQKLD QmR GLYXOJD UHODWyULR DQXDO GH VXVWHQWDELOLGDGH RX LQWHJUDGR TXH OHYH HP FRQWD RV
2'6 WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D OHJLVODomR DPELHQWDO DWXDO QmR WUD] HVVD
H[LJrQFLDSDUDVXDVDWLYLGDGHV
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7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVjHVWD6HomRTXHQmRWHQKDPVLGR
GLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRV([WUDRUGLQiULRV

1mRKRXYHDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmRVHHQTXDGUHFRPRRSHUDomR
QRUPDOQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHTXHQmRWHQKDPVLGRPHQFLRQDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HV6LJQLILFDWLYDVQD)RUPDGH&RQGXomR'RV1HJyFLRVGR(PLVVRU

1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  &RQWUDWRV 5HOHYDQWHV &HOHEUDGRV 3HOR (PLVVRU ( 6XDV &RQWURODGDV 1mR 'LUHWDPHQWH
5HODFLRQDGRV&RP6XDV$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV
'HVGHDFRQVWLWXLomRGD&RPSDQKLDQmRIRLFHOHEUDGRQHQKXPFRQWUDWRUHOHYDQWHSHOD&RPSDQKLD
RXSRUVXDVFRQWURODGDVTXHQmRIRVVHGLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDV,QI5HOHY1HJyFLRV([WUDRUG

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDIRUDPGHVFULWDVQRV
LWHQVDQWHULRUHV

702

PÁGINA: 160 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHV2XWURV

$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Filial 03 (Av. Dom Luis, nº 807, SL PV21, SL PV20, Meireles)

Filial 04 (Av. Dolores Alcaraz Caldas, nº 90, 8º andar, Praia de Belas)

Filial 05 (Alameda Salvador, nº 1057, Sala 1802, Caminho das Árvores)

Filial 06 (Rua Benedito Otoni, nº 71, São Cristóvão)

RJ

BA

RS

CE

SP

RJ

Brasil
Brasil

Filial 01 (Rua Voluntários da Pátria, nº 89, sala 803, Botafogo)

Filial 02 (Rua Emilio Goeldi, nº 625. Armazém 04, Lapa de Baixo)

SP

Brasil

Matriz (Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Itaim Bibi)

UF de localização

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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Rio de Janeiro

Salvador

Porto Alegre

Fortaleza

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Tipo de propriedade

Versão : 1

Marcas

Registro nº 820495883 Registrada
para marca nominativa
“ELETROMIDIA”

Registro nº 818708530 Registrada
para marca nominativa
“ELETROMIDIA”

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Marcas

Registro nº 903709538, Registrada
para a marca mista
“ELETROMIDIA”, na
classe NCL(9) 35

Registro nº 829377310, Registrada
para a marca mista “TV
MINUTO”, na classe
NCL(9) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

Registro nº 911162828, Registrada
para a marca mista
“ELETROMIDIA”, na
classe NCL(10) 37

Registro nº 911162798, Registrada
para a marca mista
“ELETROMIDIA”, na
classe NCL(10) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

Registro nº 911941002, Registrada
para a marca figurativa
na classe NCL(10) 35

Registro nº 911940782, Registrada
para a marca figurativa
na classe NCL(10) 37

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

Registro nº 911262245, Registrada
para a marca mista
“ELT DOOH Mídia
Eletrônica”, na classe
NCL(10) 35

Registro nº 911262180, Registrada
para a marca mista
“ELT DOOH Mídia
Eletrônica”, na classe
NCL(10) 37

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Versão : 1
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Marcas

Registro nº 840706235, Registrada
para a marca mista
“DMS MÍDIA
URBANA”, na classe
NCL(10) 38

Registro nº 840706243, Registrada
para a marca mista
“DMS MÍDIA”, na
classe NCL(10) 38

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

Consequência da perda dos direitos

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.
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Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

A manutenção dos registros de marcas é realizada pelo
pagamento periódico de contribuições ao INPI, de forma que o
pagamento das devidas taxas é imprescindível para evitar a
extinção dos registros.

Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer demandas judiciais direitos de terceiros, podendo resultar na
na esfera penal e cível, por uso indevido de direitos de terceiros impossibilidade de utilizar as marcas na condução
o que pode acarretar na impossibilidade de usar a marca na
de suas atividades.
condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96, ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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<www.eletromidiaonlin
e.com.br>

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

<www.elemidia.com.br Até 18/07/2028
>

Até 05/12/2022.

<www.eletromidia.com. Até 06/12/2022.
br>

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 da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à: (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação, no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto
ou desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, a
pedido de apresentação de documentos; (iv) pedido de registro
formulado por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre os detentores de
pedidos de marca ou marcas registradas de classes diferentes;
e (v) por ordem judicial ou expressa solicitação do requerente
do registro de domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

PUBLIBANCA BRASIL
S.A.

Investimento

88,000000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

3,600000

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

Investimento

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-26,200000

30/09/2020

14.369.047/0001-31

31/12/2019

TV MINUTO S.A.

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Simplificar a estrutura societária, bem como sinergia nos processos e negócios.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-27,400000

30/09/2020

31/12/2019

24.120.261/0001-03

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/09/2020

31/12/2019

05.881.258/0001-68

Elemídia Consultoria e
Serviços de Marketing
S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

12.600.955,00

São Paulo

9.399.159,00

São Paulo

517.466.630,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Veiculação de material publicitário,
institucional e/ou noticioso em locais
públicos ou privados

Veiculação de material publicitário,
institucional e/ou noticioso em locais
públicos ou privados

Cessão de espaços em painéis e
monitores eletrônicos expositores para
veiculação de material publicitário,
institucional e/ou noticioso em locais
públicos ou privados

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 170 de 347

100,000000

70,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

$VLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVFRQWLGDVQRVLWHQVDIRUDPGHULYDGDVHGHYHPVHUOLGDVHP
FRQMXQWRFRP L QRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDXGLWDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULRV )LQDQFHLURV ,)56 
HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% H LL QRVVDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV
±,75FRQVROLGDGDVUHYLVDGDVSDUDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
HODERUDGDV GH DFRUGR FRP D R 1%& 7*  ± 'HPRQVWUDomR ,QWHUPHGLiULD H FRP D QRUPD
LQWHUQDFLRQDO,$6±,QWHULP)LQDQFLDO5HSRUWLQJHPLWLGDSHOR,$6%

(P  GH MDQHLUR GH  HQWURX HP YLJRU D QRYD QRUPD TXH UHJXOD R WUDWDPHQWR FRQWiELO GRV
$UUHQGDPHQWRV &3& 5 ,)56 HPLWLGDSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ 
HSHOR,$6%UHVSHFWLYDPHQWH3DUDDLPSOHPHQWDomRGHWDOQRUPDD&RPSDQKLDDGRWRXRPpWRGR
UHWURVSHFWLYRPRGLILFDGR&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHGH]HPEURGH
HQmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR&3& 5 ,)56HSRULVVRQmRVmR
FRPSDUiYHLVFRPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGHGHVHWHPEURGHHHGHGH]HPEUR
GHDVTXDLVUHIOHWHPRVHIHLWRVGDDGRomRGHVWDQRUPDFRPXPDXPHQWRGDVGHVSHVDVFRP
GHSUHFLDomR GR GLUHLWR GH XVR GR DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO H MXURV SHOD DWXDOL]DomR GR SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWREHPFRPRUHGXomRGDVGHVSHVDVFRPDOXJXpLV

2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVHPJHUDOVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRORQJRGHXPSHUtRGR$$QiOLVH9HUWLFDOUHSUHVHQWDRSHUFHQWXDOGH
GHWHUPLQDGR LWHP HP UHODomR j UHFHLWD OtTXLGD SDUD RV SHUtRGRV DSOLFiYHLV DRV UHVXOWDGRV GDV
RSHUDo}HVRXHPUHODomRDRWRWDODWLYRHRXWRWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGRQDVGDWDVDSOLFiYHLV
SDUDREDODQoRSDWULPRQLDO

(IHLWRVGR&29,'

&RQIRUPHGHVFULWRQRVLWHQVHEHPFRPRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD
SDQGHPLD GR &29,' YHP DIHWDQGR GH IRUPD PDWHULDO H DGYHUVD QRVVRV QHJyFLRV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV H QRVVR IOX[R GH FDL[D (VVHV HYHQWRV DGYHUVRV RFRUUHUDP
DSyVDHPLVVmRGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHSHUPDQHFHQGRDLQGDDSyVDSXEOLFDomRGDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH$WpDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVGLVSRQtYHLVSDUDTXHSXGpVVHPRVUHDOL]DU
XPD DYDOLDomR D UHVSHLWR GR LPSDFWR GR VXUWR GR &29,' HP QRVVRV QHJyFLRV DOpP GDV
SRQGHUDo}HVUHDOL]DGDVQHVWHLWHPHQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDO
DYDOLDomRVHUiSUHMXGLFDGDDH[WHQVmRGHWDLVSUHMXt]RVRXTXHQmRKDYHUiLQFHUWH]DVPDWHULDLVQD
FDSDFLGDGH GD QRVVD &RPSDQKLD FRQWLQXDU RSHUDQGR QRVVRV QHJyFLRV 'HVGH DV UHVWULo}HV GH
FLUFXODomR HP QRVVRV ORFDLV GH DWXDomR FRPR WUDQVSRUWHV S~EOLFRV H shopping centers WHPRV
WRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDUHYLVmRGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVV}HV
HOLFLWDo}HVUHYLVmRGRVFRQWUDWRVGHDOXJXpLVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDGRomRGD03Q
FRQYHUWLGDHP/HL 3URJUDPD(PHUJHQFLDOGH0DQXWHQomRGR(PSUHJRHGD5HQGD 
UHQHJRFLDomR GRV SUD]RV GH SDJDPHQWRV MXQWR DRV IRUQHFHGRUHV UHQHJRFLDomR GRV SUD]RV GH
UHFHELPHQWR MXQWR D FOLHQWHV DQXDLV UHYLVmR GR SODQR GH LQYHVWLPHQWRV YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD $FUHGLWDPRVTXHHVVDVPHGLGDVHQRVVDSRVLomRILQDQFHLUDDWXDOVmR
DGHTXDGDVSDUDJDUDQWLURFXPSULPHQWRGHQRVVDVREULJDo}HVHSDUDFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRV
QHJyFLRV2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDSDQGHPLDGR&29,'SRGHUiWUD]HUHIHLWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVQRFXUWRSUD]RHHIHLWRVTXHQmRFRQVHJXLPRVSUHYHUQRPpGLRHORQJRSUD]R

D
&RQGLo}HV)LQDQFHLUDVH3DWULPRQLDLV*HUDLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLD
VmRVXILFLHQWHVSDUDLPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVSDUDRVSUy[LPRVGR]HPHVHVHFXPSULU
FRP VHXV SDVVLYRV GH FXUWR SUD]R 2V 'LUHWRUHV HQWHQGHP TXH D JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO
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MXQWDPHQWHFRPUHFXUVRVGHWHUFHLURVGLVSRQtYHLVVmRVXILFLHQWHVSDUDDWHQGHURILQDQFLDPHQWRGH
QRVVDV DWLYLGDGHV H FREULU QRVVD QHFHVVLGDGH GH UHFXUVRV SDUD H[HFXomR GR QRVVR SODQR GH
QHJyFLRVSDUDRVSUy[LPRVGR]HPHVHV

1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  R SUHMXt]R OtTXLGR IRL GH 5 
PLOK}HVIUHQWHDXPSUHMXt]ROtTXLGRGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRHP1DRSLQLmRGRV
'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVWH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GD UHGXomR GD UHFHLWD
OtTXLGDQRSHUtRGRUHODFLRQDGRVREUHWXGRjTXHGDGHFLUFXODomRGHSHVVRDVQRVDPELHQWHVQRVTXDLV
DWXDPRV

1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHROXFUROtTXLGRIRLGH5PLOK}HVHP
FRPSDUDomRD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGH1DRSLQLmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVWH
DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGRJDQKRGHUHOHYkQFLDGRVHJPHQWRGHPtGLDH[WHULRUQR
mix GHSURGXWRVGHPtGLDSDUDRVDQXQFLDQWHVHFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDHPDWHQGHURVREMHWLYRV
GH marketing GRV FOLHQWHV FRQVLGHUDQGR R SRWHQFLDO GH HQWUHJD GH DXGLrQFLD GD &RPSDQKLD SDUD
VHXVDQXQFLDQWHVGXUDQWHRSHUtRGR

2 OXFUR OtTXLGR QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5  PLOK}HV
DSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV HP UHODomR DR H[HUFtFLR GH  TXDQGR R OXFUR
OtTXLGR IRL GH 5  PLOK}HV 1D RSLQLmR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVWH DXPHQWR RFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVUHODFLRQDGRWDPEpPDRFUHVFLPHQWRGR
LQYHQWiULRHPHOKRUDQDSURGXWLYLGDGH

1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRX(%,7'$
$MXVWDGR QHJDWLYR GH 5  PLOK}HV H 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR QHJDWLYD GH 
UHVSHFWLYDPHQWHFRPSDUDGRFRP(%,7'$$MXVWDGRSRVLWLYRGH5PLOK}HVH0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGRGHSDUDRPHVPRSHUtRGRHP1DRSLQLmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVWD
YDULDomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPUD]mRGRVUHIOH[RVGDSDQGHPLDGR&29,'

1R H[HUFtFLRVRFLDO ILQGRHP  GH GH]HPEUR GH  R (%,7'$ $MXVWDGR H D 0DUJHP (%,7'$
$MXVWDGRIRUDPGH5PLOK}HVHUHVSHFWLYDPHQWHHPFRPSDUDomRD5PLOK}HVH
 UHVSHFWLYDPHQWH QR H[HUFtFLR GH  1D RSLQLmR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVWH
DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GD ERD SHUIRUPDQFH RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD $
&RPSDQKLDDSUHVHQWRX(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOK}HVH
UHVSHFWLYDPHQWHQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWR
GH5PLOK}HVHPUHODomRDRH[HUFtFLRGH1DRSLQLmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVWH
DXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDUHQWDELOLGDGHGRVQRYRVDWLYRVGD&RPSDQKLD
DGTXLULGRVHLQFRUSRUDGRVQRSHUtRGR

2SDVVLYRWRWDO SDVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH GD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH
HHUDGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
2DXPHQWRQRSDVVLYRWRWDOHQWUHGHGH]HPEURGHHRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGH
GDFDSWDomRGHQRYDVGHErQWXUHVDXPHQWRQRVDGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHVDWUHODGRVDFRQWUDWRVGH
YHLFXODo}HV IXWXUDV DXPHQWR QRV LPSRVWRV GLIHULGRV SDVVLYRV H UHFRQKHFLPHQWR GH GLYLGHQGRV D
SDJDU

2SDVVLYRWRWDO SDVVLYRFLUFXODQWHHSDVVLYRQmRFLUFXODQWH GD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH
HGHGH]HPEURGHHUDGH5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH2
DXPHQWR QR SDVVLYR WRWDO HQWUH  GH VHWHPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  RFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHHPYLUWXGHGDFDSWDomRGHQRYDVGHErQWXUHVDTXLVLo}HVGHQRYRVDWLYRVGLPLQXLomR
QRVDGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHVDWUHODGRVDFRQWUDWRVGHYHLFXODo}HVIXWXUDV
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DGPLQLVWUDGRUHVQDFRQGXomRGHQRVVRVQHJyFLRV

Indicadores financeiros

3HUtRGR GH QRYH PHVHVILQGRGHVHWHPEURGH([HUFtFLRVRFLDOILQGR HPGH
GH]HPEURGH
(em R$ milhares, exceto %)





5HFHLWDOtTXLGD





/XFUROtTXLGR SUHMXt]R  
 




(%,7'$$MXVWDGR    
 




0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR     





  ,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR&3& 5 ¶,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
 2(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO ³%5*$$3´ QHPSHODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLURInternational Financial Reporting Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards
Board ,$6% QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVXEVWLWXWRSDUDROXFUROtTXLGR
SUHMXt]R FRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPRVXEVWLWXWRGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDD
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV1mRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRU
RXWUDV FRPSDQKLDV 3DUD GHWDOKHV GD UHFRQFLOLDomR GR OXFUR OtTXLGR SUHMXt]R  FRP R (%,7'$ $MXVWDGR YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
  $0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$$MXVWDGRSHODUHFHLWDOtTXLGD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD


ËQGLFHGH/LTXLGH]



(PGHVHWHPEURGH




(PPLOKDUHVGH5H[FHWRtQGLFH 
$WLYRFLUFXODQWH D 
$WLYRUHDOL]iYHODORQJRSUD]R   E 
3DVVLYRFLUFXODQWH F 
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH G 
ËQGLFHGH/LTXLGH]*HUDO DE  FG 
ËQGLFHGH/LTXLGH]&RUUHQWH
D  F 







(PGHGH]HPEURGH


























 5HIHUHVHDRDWLYRQmRFLUFXODQWHFRQVROLGDGRGHGX]LGRGRLPRELOL]DGRLQWDQJtYHOHGLUHLWRGHXVR


2 ËQGLFH GH /LTXLGH] JHUDO DSUHVHQWD XPD UHGXomR FRQIRUPH LQGLFDGR QR TXDGUR DFLPD UHIOH[R
VREUHWXGRGRVSDVVLYRVGHORQJRSUD]RDVVXPLGRV-iRtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHFDOFXODGRSHOD
GLYLVmR GR DWLYR FLUFXODQWH SHOR SDVVLYR FLUFXODQWH WHP SHUIRUPDGR SUy[LPR GD PpGLD KLVWyULFD
UHIOHWLQGRDFDSDFLGDGHGDHPSUHVDGHKRQUDUFRPRVFRPSURPLVVRVGHFXUWRSUD]R

(PGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDSHORVWLWXODUHVGDV'HErQWXUHVHPDVVHPEOHLDJHUDOGH
GHEHQWXULVWDVDSRVWHUJDomRGRLQtFLRGDDSXUDomRGRVtQGLFHVILQDQFHLURVGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$
FRYHQDQWV UHODFLRQDGRVjV'HErQWXUHVSDUDRDQRGHFRQVLGHUDQGRRSHUtRGRGHUHIHUrQFLD
RH[HUFtFLRILVFDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

$ 'tYLGD %UXWD GD &RPSDQKLD UHIHUHVH DR WRWDO GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GHEHQWXUHV H
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

$'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDUHIHUHVHDRWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVH
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHGX]LGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$ 'tYLGD %UXWD H D 'tYLGD /tTXLGD QmR VmR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR HQGLYLGDPHQWR RX OLTXLGH]
UHFRQKHFLGDV SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV ,)56 H QmR SRVVXHP XP
VLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDGHPDQHLUD
GLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
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$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDD'tYLGD%UXWDHD'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGH
HGHGH]HPEURGHH


(PPLOKDUHVGHUHDLV 
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'tYLGD%UXWD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGD/tTXLGD

(PGHVHWHPEURGH






(PGHGH]HPEURGH



 




 

    





2EVHUYDPRVXPDXPHQWRH[SUHVVLYRQRVVDOGRVGHGHVHWHPEURGH(VVHDXPHQWRRFRUUHX
SULQFLSDOPHQWHSHODWHUFHLUDHPLVVmRGH'HErQWXUHVUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH
GHWDOKDGDQRLWHP D GHVVHIRUPXOiULR

5HWRUQRVREUHRSDWULP{QLROtTXLGR 52(±Return Over Equity 

2UHWRUQRVREUHRSDWULP{QLROtTXLGR 52( VLJQLILFDUHWRUQRVREUHRSDWULP{QLROtTXLGRHpREWLGR
SHODUD]mRGROXFUROtTXLGR SUHMXt]R SHORSDWULP{QLROtTXLGR

252(QmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHP
SHODV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR
52(GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD

$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D DSUHVHQWDomR GR 52( p DSURSULDGD QD PHGLGD HP TXH SHUPLWH
GHPRQVWUDUDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHYDORUGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVGH
VHXVDFLRQLVWDV

1R GHFRUUHU GRV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV D FRPSDQKLD GHPRQVWURX FUHVFLPHQWR GR 52( RX VHMD
JHUDomRGHYDORUDRVDFLRQLVWDV(VVDJHUDomRGHYDORUpLQHUHQWHDRVUHVXOWDGRVDSXUDGRVQHVVHV
H[HUFtFLRV5HIHUHQWHDRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHREVHUYDPRVXPDUHGXomRGR
52(HPGHFRUUrQFLDGRSUHMXt]RDSXUDGRQRSHUtRGR

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVYDORUHVGR52(UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHHDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH


(PPLOKDUHVGHUHDLV 
/XFUROtTXLGR SUHMXt]R 
3DWULP{QLROtTXLGR
52(

(PGHVHWHPEURGH









(PGHGH]HPEURGH










E
(VWUXWXUDGH&DSLWDOHSRVVLELOLGDGHGHUHVJDWHGHDo}HVRXTXRWDV

(P  GHVHWHPEURGH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWDYD SDWULP{QLR OtTXLGR GH 5PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGH
(VWH DXPHQWR GHYHVH SULQFLSDOPHQWH DR DXPHQWR GH FDSLWDO UHDOL]DGR GH 5  PLOK}HV
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORSUHMXt]RGRSHUtRGRGH5PLOK}HV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWDYD SDWULP{QLR OtTXLGR GH 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHDROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGH5PLOK}HVSDUFLDOPHQWH
FRPSHQVDGRSHODGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWDYD SDWULP{QLR OtTXLGR GH 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHDROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGH5PLOK}HV
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$FUHGLWDPRVTXHQRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDOQDVGDWDVLQGLFDGDVHUDHTXLOLEUDGDHFRQGL]HQWHHP
QRVVDYLVmRFRPQRVVDVDWLYLGDGHVQDSURSRUomRDSUHVHQWDGDQDWDEHODDEDL[R


HP5PLOKDUHVH[FHWR
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH 
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH
 &DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
'tYLGD/tTXLGD  

3DWULP{QLROtTXLGR FDSLWDOSUySULR 7RWDOGRSDVVLYR FDSLWDOGH
WHUFHLURV 
&DSLWDO7RWDO  
&DSLWDOGH7HUFHLURV
&DSLWDO3UySULR

(PGHVHWHPEUR
(PGHGH]HPEURGH
GH





  













    
  





















 $'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDpGHILQLGDFRPRRWRWDOGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRPHQRVR
VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRHQGLYLGDPHQWRRXOLTXLGH]UHFRQKHFLGDVSHODV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD/tTXLGD
GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
 5HIHUHVHjVRPDGRSDWULP{QLROtTXLGRHWRWDOGRSDVVLYR



F
&DSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV
1RV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV QRVVDV QHFHVVLGDGHV GH UHFXUVRV IRUDP VXSRUWDGDV SRU QRVVD
FDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOHSRUPHLRGHFDSWDomRGHUHFXUVRVGHWHUFHLURV


$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VHXV QtYHLV GH JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO H GH
HQGLYLGDPHQWR D SHUPLWHP FRQGX]LU VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV EHP FRPR LPSOHPHQWDU VXD
HVWUDWpJLD GH H[SDQVmR H FUHVFLPHQWR PHGLDQWH R XVR GH UHFXUVRV SUySULRV H D FRQWUDWDomR GH
HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVSDUDHVVHVILQV2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDDFUHGLWDPWHUFRQGLo}HV
GHFRQWUDWDUHFDSDFLGDGHSDUDKRQUDURVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVQRFXUVRQRUPDO
GDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD


2VtQGLFHVGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGH
HHVWmRGHPRQVWUDGRVQDWDEHODDEDL[R


HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
tQGLFH 
$WLYRFLUFXODQWH D 
3DVVLYRFLUFXODQWH E 
/LTXLGH]&RUUHQWH DE 

(P
GHVHWHPEURGH



(PGHGH]HPEURGH






















(PGHVHWHPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVHHUDLQIHULRU
HP5PLOK}HVDRSDVVLYRFLUFXODQWHTXHHUDGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPtQGLFH
GH OLTXLGH] FRUUHQWH GH  'HQWUH DV REULJDo}HV GR SDVVLYR FLUFXODQWH D DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDGHVWDFDRFURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGDVGHErQWXUHVTXHSUHYrSDJDPHQWRGHMXURV
HPPDUoRHVHWHPEURGHHDPRUWL]DomRGDSULPHLUDSDUFHODGRSULQFLSDOHPVHWHPEURGH
QRYDORUGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV


(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH GD &RPSDQKLD HUD GH 5  PLOK}HV H HUD
VXSHULRUHP5PLOK}HVDRSDVVLYRFLUFXODQWHTXHHUDGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
tQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH2tQGLFHGHPRQVWURXPHOKRUDHPUHODomRDRGHGHGH]HPEUR
GH  SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GD UHHVWUXWXUDomR GRV HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD
&RPSDQKLDRFRUULGDQRH[HUFLFLRGH


(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HVHHUDLQIHULRU
HP5PLOK}HVDRSDVVLYRFLUFXODQWHTXHHUDGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPtQGLFH
GHOLTXLGH]FRUUHQWHGH(VWDSLRUDGRtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHVHFRPSDUDGRFRPRtQGLFHGH
GHGH]HPEURGHGHYHXVHSULQFLSDOPHQWHSHODFDSWDomRGHILQDQFLDPHQWRVFRPILQDOLGDGH
GHFDSLWDOGHJLUR
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2ËQGLFHGH/LTXLGH]FRUUHQWHSHUPDQHFHXUHODWLYDPHQWHHVWiYHOHQWUHGHGH]HPEURGHH
GH VHWHPEUR GH  WHQGR HP YLVWD TXH R DXPHQWR SHUFHELGR QR SDVVLYR FLUFXODQWH IRL
FRPSHQVDGRSDUDILQVGRtQGLFHFRPXPDXPHQWRQDPHVPDSURSRUomRGRDWLYRFLUFXODQWH

$'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGDGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGH
HHVWmRGHPRQVWUDGDVQDWDEHODDEDL[R


(PPLOKDUHVGHUHDLV 
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'tYLGD%UXWD
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGD/tTXLGD

(PGHVHWHPEURGH






(PGHGH]HPEURGH



 




 

    





$'tYLGD%UXWDTXHFRUHVSRQGHDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHEHrQWXUHV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH GD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHHp
VXEVWDQFLDOPHQWHGHORQJRSUD]RFRQIRUPHVHJUHJDomRGHPRQVWUDGDQRTXDGURDEDL[R


(PPLOKDUHVGHUHDLV 
 (PSUpVWLPRVH
ILQDFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
&LUFXODQWH
 (PSUpVWLPRVH
ILQDFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
1mR&LUFXODQWH
'tYLGD%UXWD

3DVVLYR&LUFXODQWH
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
'tYLGD%UXWD

(PGHVHWHPEURGH



(PGHGH]HPEURGH













































(PGHVHWHPEURGHWLQKDPRVRX5PLOK}HVGDQRVVD'tYLGD%UXWDFRPGDWD
GHOLTXLGDomRQRORQJRSUD]R HUHIHUHQWHDGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH HRX5PLOK}HVGDQRVVD'tYLGD%UXWDFRPGDWDGHOLTXLGDomR
QR FXUWR SUD]R   H  UHIHUHQWH D  GH GH]HPEUR GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH 

0DLRUHVGHWDOKHVVREUHRIOX[RGHSDJDPHQWRVGDGtYLGDVFLWDGDVDFLPDFRQVWDPQDVHomRGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

G
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV

7HPRVILQDQFLDGRQRVVDVRSHUDo}HVFDSLWDOGHJLURHGHVSHVDVGHFDSLWDOSULQFLSDOPHQWHFRPFDL[D
OtTXLGRJHUDGRSRUQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

1R FXUVR RUGLQiULR GH QRVVRV QHJyFLRV QyV XWLOL]DPRV R FDL[D RULXQGR GH QRVVDV RSHUDo}HV
SULQFLSDOPHQWH SDUD ILQDQFLDU QRVVD QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR FXPSULU QRVVDV REULJDo}HV
LQYHVWLUHPPHOKRULDVQDRSHUDomRGD&RPSDQKLD

$'LUHWRULDHQWHQGHTXHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
DVSULQFLSDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSDUDFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
QmRFLUFXODQWHVIRUDP L IOX[RGHFDL[DJHUDGRSRUQRVVDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVH LL OLQKDVGH
FUpGLWR SDUD FDSLWDO GH JLUR MXQWR D EDQFRV (P  GH VHWHPEUR GH  DV SULQFLSDLV IRQWHV GH
ILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSDUDFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHVIRUDP L IOX[R
GH FDL[D JHUDGR SRU QRVVDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV H LL  D WHUFHLUD HPLVVmR GH GHErQWXUHV GD
&RPSDQKLD

7DLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRIRUDPXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHSDUDFREULUFXVWRVH
GHVSHVDVUHODFLRQDGRVD L RSHUDo}HVHQHJyFLRV LL H[LJrQFLDGHSDJDPHQWRGHFRUUHQWHVGHVHXV
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FRQWUDWRVILQDQFHLURV LLL H[LJrQFLDVGHSDJDPHQWRGHFRUUHQWHVGHOLQKDVGHFUpGLWRSDUDFDSLWDOGH
JLURGHQWUHRXWUDVREULJDo}HV

$'LUHWRULDHQWHQGHTXHWDLVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRHVWmRDGHTXDGDVDRSHUILOGRHQGLYLGDPHQWRGD
&RPSDQKLDDWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVVHPSUHSUHVHUYDQGRD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGD&RPSDQKLD

1RVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVHPDEHUWRHPGHVHWHPEURGHGH
GH]HPEUR GH   H  HVWmR GHWDOKDGRV DEDL[R QR LWHP  I  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

H
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]

$ SULQFLSDO IRQWH GH UHFXUVR TXH GLVSRPRV SDUD DV QRVVDV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO D TXDO
SUHWHQGHPRVXWLOL]DUQRFXUVRUHJXODUGRVQRVVRVQHJyFLRVpRQRVVRFDL[DRSHUDFLRQDO2V'LUHWRUHV
GD &RPSDQKLD DFUHGLWDP TXH HVVDV GLVSRQLELOLGDGHV VmR VXILFLHQWHV SDUD DWHQGHU DV QRVVDV
QHFHVVLGDGHVUHJXODUHVGHFDSLWDOSHORVSUy[LPRVPHVHV

'HVVD PDQHLUD DFUHGLWDPRV TXH R QRVVR FDL[D RSHUDFLRQDO VHUi VXILFLHQWH SDUD ILQDQFLDU SHORV
SUy[LPRVPHVHVDVQRVVDVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLUR

1mR REVWDQWH HVVDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR WHUHP VLGR VXILFLHQWHV QR SDVVDGR RV LPSDFWRV GR
&29,'  HP QRVVDV RSHUDo}HV SRGHP MXVWLILFDU QR IXWXUR H FDVR RV 'LUHWRUHV GD QRVVD
&RPSDQKLDMXOJXHPSHUWLQHQWHDXWLOL]DomRGHRXWUDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRFRPRRPHUFDGRGH
FDSLWDLVRXFRQWUDWDUILQDQFLDPHQWRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVFRPDVTXDLVWHPRVUHODFLRQDPHQWR
QmRVySDUDILQDQFLDUHYHQWXDLVDTXLVLo}HVRXLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHVPDVWDPEpP
SDUD ILQDQFLDU QRVVD QHFHVVLGDGH GH FDSLWDO GH JLUR QR FXUWR SUD]R SULQFLSDOPHQWH HQTXDQWR
SHUVLVWLUHPRVHIHLWRVGDSDQGHPLD

I
1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHDVFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

2V'LUHWRUHVUHSRUWDUDPTXHHPGHVHWHPEURGHRVDOGRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
HGHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH GDQRVVD&RPSDQKLDHUDGH5PLOK}HV 5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH HP5HDOHLQGH[DGRDR&',

1RVVDGtYLGDOtTXLGDFDOFXODGDSHODVRPDGRVQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVH
SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHGHGX]LGRVGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
WRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH HPFRPSDUDomRFRP5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGH 

$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDDDEHUWXUDGHQRVVRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVHP
GHVHWHPEURGHGHGH]HPEURGHHMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

HPPLOKDUHVGHUHDLV 



,QVWLWXLomR

7LSR

(PGHGH]HPEURGH
7D[DVGH
-XURV

%DQFR%UDGHVFR%DQFRGR%UDVLOH
'HErQWXUHV &',
%DQFR6DQWDQGHU
%DQFR%UDGHVFR
&&%
&',
%DQFRGH/DJH/DQGHQ%UDVLO
&'&

%DQFRGR%UDVLO%DQFR6DQWDQGHUH
'HErQWXUHV &',
%DQFR$%&
%DQFR9RWRUDQWLP
&&%
&',
%DQFRGR%UDVLO
&&%
&',
%DQFR,WD~
'HErQWXUHV &',
%DQFR%UDGHVFR
&&%
&',



9HQFLPHQWR

(PGHVHWHPEUR
GH
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(i)

Contratos de empréstimos e financiamento relevantes

(PLVVmRGH'HErQWXUHV

(P  GH PDUoR GH IRUDP HPLWLGDVGHErQWXUHVFRP YDORU QRPLQDO XQLWiULR GH 5
 PLO UHDLV  WRWDOL]DQGR QD GDWD GH HPLVVmR R YDORU GH 5 PLOK}HV VHLVFHQWRV H
VHVVHQWD PLOK}HV GH UHDLV  GHVWLQDGRV L  j DTXLVLomR GH  FHP SRU FHQWR  GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD(OHPtGLDLQFOXLQGRJDVWRVFRPFRQWLQJrQFLDV LL SUpSDJDPHQWRRXUHJDWHDQWHFLSDGR
FRQIRUPHDSOLFiYHOGDVGHErQWXUHVGDHPLVVmRGD&RPSDQKLD LLL DSRUWHGHFDSLWDOQD(OHPtGLD
SDUD UHVJDWH DQWHFLSDGR GD WRWDOLGDGH GDV GHErQWXUHV GD  HPLVVmR GD (OHPtGLD H LY  R VDOGR
UHPDQHVFHQWH GRV UHFXUVRV XWLOL]DGRV QDV GHVWLQDo}HV DQWHULRUHV SDUD UHIRUoR GH FDL[D GD
&RPSDQKLD$VGHErQWXUHVWrPSUD]RGHYHQFLPHQWRGH VHLV DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHHPLVVmR
YHQFHQGRSRUWDQWRHPGHPDUoRGH$VGHErQWXUHVQmRWHUmRVHXYDORUQRPLQDOXQLWiULR
DWXDOL]DGR H VHUmR UHPXQHUDGDV SRU MXURV UHPXQHUDWyULRV FRUUHVSRQGHQWHV D  GD 7D[D ',
DFUHVFLGD GH XPD VREUHWD[D GH  GRLV LQWHLURV H VHWHQWD FHQWpVLPRV SRU FHQWR  DR DQR $V
GHErQWXUHV FRQWDP FRP JDUDQWLD UHDO H ILGHMXVVyULD $ DPRUWL]DomR GR YDORU QRPLQDO XQLWiULR GDV
GHErQWXUHV VHUi UHDOL]DGD VHPHVWUDOPHQWH QRV PHVHV GH PDUoR H VHWHPEUR VHQGR D SULPHLUD
SDUFHODSDJDHPGHVHWHPEURGHHD~OWLPDQDGDWDGHYHQFLPHQWR

(P  GH VHWHPEUR GH  R VDOGR HP DEHUWR GHVVH FRQWUDWR HUD GH 5  PLOK}HV R TXH
UHSUHVHQWD  GD GtYLGD EUXWD UHSUHVHQWDGD SHOR WRWDO GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWR
GHErQWXUHVHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGD&RPSDQKLD

$HVFULWXUDGHHPLVVmRFRQWpPFOiXVXODVXVXDLVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR

(ii)
Outras relações de longo prazo com instituições financeiras
(PLVVmRGH'HErQWXUHV%DQFR,WD~
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDSULPHLUDHPLVVmRGH PLO GHErQWXUHVVLPSOHV
QmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXHVmRUHPXQHUDGDVSRUGDWD[D&',DFUHVFLGRVGHVSUHDGGH
DRDQR

$V GHErQWXUHV VmR GH HVSpFLH FRP JDUDQWLD UHDO HPLWLGDV GH IRUPD QRPLQDWLYD H HVFULWXUDO $V
UHIHULGDVGHErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLRGHPHGLDQWHDHPLVVmR
GHQRYDVpULHGHGHErQWXUHVFRQIRUPHGLVSRVWRQRWySLFRDVHJXLU$VGHErQWXUHVGDHPLVVmR
IRUDPLQWHJUDOPHQWHUHVJDWDGDVHPGHDEULOGH

(PLVVmRGH'HErQWXUHV%DQFRGR%UDVLO%DQFR6DQWDQGHUH%DQFR$%&

(PGHPDUoRGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXDVHJXQGDHPLVVmRGH RQ]HPLO GHErQWXUHV
VLPSOHV QmR FRQYHUVtYHLV HP Do}HV FRP JDUDQWLD UHDO H ILGHMXVVyULD HP VpULH ~QLFD TXH VmR
UHPXQHUDGDVSRUGDWD[D&',DFUHVFLGRVGHVSUHDGGHDRDQRFRPYHQFLPHQWRSDUDVHLV
DQRVDFRQWDUGHVXDGDWDGHHPLVVmRRXVHMDYHQFHQGRHPGHPDUoRGH2YDORUXQLWiULR
GDVGHErQWXUHVpGH5 'H]PLOUHDLV QDGDWDGHHPLVVmR

$FDSWDomRGDVGHErQWXUHVHPTXHVWmRIRLUHDOL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRFRPRLQWXLWRGHOLTXLGDU
DQWHFLSDGDPHQWHGtYLGDVGHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHVTXHHVWDYDPHPDEHUWRHP
GHGH]HPEURGH$VGHErQWXUHVGDHPLVVmRIRUDPLQWHJUDOPHQWHUHVJDWDGDVHPGH
DEULOGH

(PLVVmRGHGHErQWXUHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVGD(PLVVRUD

(P  GH PDUoR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX D WHUFHLUD HPLVVmR GH  VHLVFHQWRV H
VHVVHQWDPLO GHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXHVmRUHPXQHUDGDVSRUGD
WD[D&',DFUHVFLGRVGHVSUHDGGHDRDQRFRPYHQFLPHQWRSDUDVHLVDQRVDFRQWDUGHVXD
GDWDGHHPLVVmRRXVHMDYHQFHQGRHPGHPDUoRGH2YDORUXQLWiULRGDVGHErQWXUHVpGH
5 0LOUHDLV QDGDWDGHHPLVVmR
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$&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWUDVUHODo}HVILQDQFHLUDVGHORQJRSUD]RGLIHUHQWHVGDVGHVFULWDVQRLWHP
ORJRDFLPD
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

$&RPSDQKLDSRVVXLDWUDYpVGHVXDVXEVLGLiULD(OHPLGLDXPD&&%HPLWLGDFRQWUDR%DQFR%UDGHVFR
FRP VDOGR GH 5  PLO HP  GH VHWHPEUR GH  UHPXQHUDGDV SRU  GD WD[D &',
DFUHVFLGRVGHVSUHDGGHDRDQRFRPYHQFLPHQWRHPGHQRYHPEURGH

7DPEpPXPDOLQKD&'&FRPR%DQFRGH/DJH/DQGHQ%UDVLO6$FRPVDOGRGH5PLOHP
GHVHWHPEURGHUHPXQHUDGRSHODWD[DGHDRDQRHYHQFLPHQWRHPGHMXOKRGH

(iii)
Grau de subordinação entre as dívidas
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXL DSHQDV XP LQVWUXPHQWR GH GtYLGD
YLJHQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHQmRKiJUDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDVDWXDLV(PHYHQWXDO
FRQFXUVRXQLYHUVDOGHFUHGRUHVDVXERUGLQDomRHQWUHDVREULJDo}HVUHJLVWUDGDVQRSDVVLYRH[LJtYHO
DFRQWHFHUiGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQD/HLGHGHIHYHUHLURGHFRQIRUPHHPYLJRU
L  REULJDo}HV VRFLDLV H WUDEDOKLVWDV LL  LPSRVWRV D UHFROKHU LLL  FUpGLWRV FRP JDUDQWLD UHDO LY 
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV Y  FUpGLWRV TXLURJUDIiULRV YL  FUpGLWRV VXERUGLQDGRV H YLL 
GLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

(iv)
Eventuais UHVWULo}HV LPSRVWDV DR HPLVVRU HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHDDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULR

$V GHErQWXUHV SRVVXHP FOiXVXODV HVSHFtILFDV SDUD SHQDOLGDGH HP FDVR GH QmR FXPSULPHQWR
GHVVDV2QmRFXPSULPHQWRGHVVDVFOiXVXODVSUHYLVWDVQRVDFRUGRVHIHWXDGRVFRPDVLQVWLWXLo}HV
OLVWDGDVDFLPDpFDUDFWHUL]DGRSRUGHVFXPSULPHQWRGHFRYHQDQWVRXGHVFXPSULPHQWRGHFOiXVXOD
FRQWUDWXDO UHVXOWDQGR QD OLTXLGDomR DQWHFLSDGD GR FRQWUDWR 2 SHUtRGR GH PHQVXUDomR GR
FRPSOHPHQWR GHVVDV FOiXVXODV RFRUUH SRU RFDVLmR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV QmR
KDYHQGRHPSHUtRGRVLQWHUPHGLiULRV

3DUDDHPLVVmRGHGHEHQWXUHVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVFRQWUDWXDLVRVHYHQWRVTXHSRGHPJHUDU
XPDDFHOHUDomRQRYHQFLPHQWRGDVGHErQWXUHVVmRFURVVGHIDXOWFURVVDFFHOHUDWLRQSHGLGRVGH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLDUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVPXGDQoDQRREMHWRVRFLDORXQRFRQWUROH
DFLRQiULRGD&RPSDQKLDUHDOL]DomRGHP~WXRVHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVTXHQmRUHVSHLWHPRV
OLPLWHVHVWDEHOHFLGRQDHVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVWRPDGDGHQRYRVHQGLYLGDPHQWRVH
UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV HP YDORUHV DFLPD GRV SHUPLWLGRV QD HVFULWXUD GH HPLVVmR GDV
GHEHQWXUHVHUHDOL]DomRGHQRYDVDTXLVLo}HVVHPDSUpYLDDXWRUL]DomRGRVGHEHQWXULVWDV

3DUD D  HPLVVmR GH GHErQWXUHV HUD SUHYLVWR D PDQXWHQomR GR LQGLFDGRU ILQDQFHLUR GH 'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$PHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILVFDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHHPHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRILVFDLVDVHUHPHQFHUUDGRVDSDUWLUGH
GHGH]HPEURGH

3DUDDHPLVVmRGHGHEHQWXUHVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVFRQWUDWXDLVRVHYHQWRVTXHSRGHPJHUDU
XPD DFHOHUDomR QR YHQFLPHQWR GDV GHErQWXUHV VmR GHFLVmR MXGLFLDO TXH GHFODUH LQH[HTXtYHO D
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVDILDQoDRXRFRQWUDWRGHFHVVmRILGXFLiULDLQDGLPSOHPHQWR
SHOD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULDUHODWLYDVjVGHErQWXUHVSUHYLVWDQDHVFULWXUDGH
HPLVVmR GDV GHErQWXUHV WUDQVIRUPDomR GR WLSR VRFLHWiULD GD &RPSDQKLD GHL[DQGR GH VHU XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVFURVVGHIDXOWFURVVDFFHOHUDWLRQQRSUD]RHOLPLWHVVXSHULRUHVDRVSUHYLVWRVQD
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVDSOLFDomRGHUHFXUVRVGDVGHErQWXUHVGLYHUVDGRSUHYLVWRQD
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVSHGLGRVGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLDUHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDVPXGDQoDQRREMHWRVRFLDORXQRFRQWUROHDFLRQiULRGD&RPSDQKLD

3DUD D  HPLVVmR GH GHErQWXUHV HUD SUHYLVWR D PDQXWHQomR GR LQGLFDGRU ILQDQFHLUR GH 'tYLGD
/tTXLGD(%,7'$PHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRILVFDLVDVHUHPHQFHUUDGRVDSDUWLU
GHGHGH]HPEURGH
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3DUDDHPLVVmRGHGHEHQWXUHVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVFRQWUDWXDLVRVHYHQWRVTXHSRGHPJHUDU
XPD DFHOHUDomR QR YHQFLPHQWR GDV GHErQWXUHV VmR GHFLVmR MXGLFLDO TXH GHFODUH LQH[HTXtYHO D
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVDILDQoDRXRFRQWUDWRGHFHVVmRILGXFLiULDLQDGLPSOHPHQWR
SHOD&RPSDQKLDGHTXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULDUHODWLYDVjVGHErQWXUHVSUHYLVWDQDHVFULWXUDGH
HPLVVmR GDV GHErQWXUHV WUDQVIRUPDomR GR WLSR VRFLHWiULD GD &RPSDQKLD GHL[DQGR GH VHU XPD
VRFLHGDGHSRUDo}HVFURVVGHIDXOWFURVVDFFHOHUDWLRQQRSUD]RHOLPLWHVVXSHULRUHVDRVSUHYLVWRVQD
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVDSOLFDomRGHUHFXUVRVGDVGHErQWXUHVGLYHUVDGRSUHYLVWRQD
HVFULWXUDGHHPLVVmRGDVGHErQWXUHVSHGLGRVGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLDUHRUJDQL]Do}HV
VRFLHWiULDVPXGDQoDQRREMHWRVRFLDORXQRFRQWUROHDFLRQiULRGD&RPSDQKLD

$VHJXLUpGHWDOKDGRRPpWRGRGHFiOFXORGRVFRYHQDQWVGD(PLVVmRGHGHErQWXUHV

&RQIRUPHFOiXVXODLQFLVR [[LL GDUHVSHFWLYDHVFULWXUDGHHPLVVmRD&RPSDQKLDGHYHPDQWHU
XPtQGLFHILQDQFHLURGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$PHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILVFDO
DVHHQFHUUDUHPGHGH]HPEURGHHPHQRURXLJXDOD[UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVILVFDLV
DVHHQFHUUDUDSDUWLUGHGHGH]HPEURGH LQFOXVLYH FRPEDVHQRVLQGLFDGRUHVSURIRUPD
VHQGR D GHILQLomR GH (%,7'$ SDUD WDO ILP R ³OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GH UHFHLWDV H GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVH[FOXLQGRUHFHLWDVHGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVUHVXOWDGRQmRRSHUDFLRQDOSDUWLFLSDo}HV
PLQRULWiULDV WULEXWRV DPRUWL]DomR H GHSUHFLDomR DR ORQJR GRV ~OWLPRV  PHVHV´ 1R FDVR GH
DTXLVLo}HV GH QRYRV FRQWUDWRV DGTXLULGRV DR ORQJR GRV ~OWLPRV  PHVHV TXH QmR HVWHMDP
LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV R FiOFXOR VHUi SUR IRUPD
FRQVLGHUDQGRPHVHVLQWHJUDLVGHRSHUDomRGHWDODTXLVLomRRXFRQWUDWR$PHGLomRGRUHIHULGR
tQGLFHpDQXDOFRPEDVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVILQGDVHPGHGH]HPEURGHFDGDDQR$
LQREVHUYkQFLDGRLQGLFDGRUSRGHUiDFDUUHWDUYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRQmRDXWRPiWLFR

(PGHGH]HPEURGHIRLDSURYDGDSHORVWLWXODUHVGDV'HErQWXUHVHPDVVHPEOHLDJHUDOGH
GHEHQWXULVWDVDSRVWHUJDomRGRLQtFLRGDDSXUDomRGRVtQGLFHVILQDQFHLURVGH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$
FRYHQDQWV UHODFLRQDGRVjV'HErQWXUHVSDUDRDQRGHFRQVLGHUDQGRRSHUtRGRGHUHIHUrQFLD
RH[HUFtFLRILVFDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

3DUDILQVGDV'HErQWXUHVHQWHQGHVHSRU

D
'tYLGD /tTXLGD SDUD ILQV GH covenants VLJQLILFD R VRPDWyULR UHVXOWDQWH D  GD VRPD GH L 
HPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVOLQKDVGHFUpGLWRFRPTXDOTXHULQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXQRPHUFDGR
GHFDSLWDLVTXHSRVVXDPYDORUXWLOL]DGRHPDEHUWR LL OHDVLQJVILQDQFHLURV LLL SDUFHODVQmRSDJDV
GHDTXLVLo}HVGHVGHTXHWDLVSDUFHODVWHQKDPYHQFLPHQWRLQIHULRURXLJXDODRYHQFLPHQWRILQDOGDV
'HErQWXUHV LY LPSRVWRVSDUFHODGRVH Y P~WXRVRXTXDOTXHURXWUDIRUPDGHSDVVLYRFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV H[FHWR VH FHOHEUDGRV HQWUH D (PLVVRUD H DV *DUDQWLGRUDV RX P~WXRV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVFRPFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomRVXERUGLQDGRj(PLVVmRH E GDVXEWUDomRGHFDL[D
HHTXLYDOHQWHVH

E
(%,7'$ VLJQLILFD R OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GH GHVSHVDV H UHFHLWDV ILQDQFHLUDV H[FOXLQGR
UHFHLWDVHGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVUHVXOWDGRQmRRSHUDFLRQDOSDUWLFLSDo}HVPLQRULWiULDVWULEXWRV
DPRUWL]DomRHGHSUHFLDomRDRORQJRGRV~OWLPRV GR]H PHVHVFRQIRUPHFDGDLWHPVHMDUHSRUWDGR
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD(PFDVRGHDTXLVLo}HVRXQRYRVFRQWUDWRVDGTXLULGRV
DR ORQJR GRV ~OWLPRV  GR]H  PHVHV TXH QmR HVWHMDP LQWHJUDOPHQWH FRQVROLGDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVRFiOFXORGR(%,7'$VHUiSURIRUPDFRQVLGHUDQGRRV GR]H 
PHVHVLQWHJUDLVGHRSHUDomRGHWDODTXLVLomRRXFRQWUDWR

$(VFULWXUDGH(PLVVmRFRQWpPDLQGDRXWURVcovenantsWDLVFRPR

L
cross-default H FURVVDFFHOHUDWLRQ GH REULJDo}HV SHFXQLiULDV GD &RPSDQKLD H GDV
JDUDQWLGRUDV (OHPtGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$H790LQXWR6$ HPYDORUVXSHULRU
D5PLOK}HVGHUHDLV

LL 
YHGDomRjDOLHQDomRGHDWLYRVSHOD&RPSDQKLDHRXSHODVJDUDQWLGRUDV (OHPtGLD
&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$H790LQXWR6$ TXHUHSUHVHQWHPYDORULQGLYLGXDORX
DJUHJDGRVXSHULRUD5GRVDWLYRVWRWDLVGD&RPSDQKLDHRXGDVJDUDQWLGRUDV
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LLL 
YHGDomRjDOWHUDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDRXGDVJDUDQWLGRUDV (OHPtGLD&RQVXOWRULD
H6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$H790LQXWR6$ H

LY 
UHVWULomRjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVH[FHWRGLYLGHQGRVREULJDWyULRFDVRHVWHMDHPPRUD
FRPSHFXQLiULDVRXQmRFXPSULPHQWRGRLQGLFDGRUILQDQFHLUR

$VHJXLUpGHWDOKDGRRPpWRGRGHFiOFXORGRVFRYHQDQWVUHIHUHQWHDRVH[HUFtFLRVMiHQFHUUDGRV

(PHRXSHUtRGRGH
PHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGH



HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRtQGLFH 
 (PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
 &RQWDVD3DJDUUHIHUHQWHDDTXLVLomRGH
,QYHVWLPHQWR
 3DVVLYRGH$UUHQGDPHQWR
 &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'tYLGD/tTXLGDSDUDILQVGHcovenants

([HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGH



 







(%,7'$$MXVWDGR  
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR


1$

3DUkPHWUR'tYLGD/tTXLGD(%,7'$$MXVWDGR





1$



 




 






















 ,QFOXLRVHIHLWRVGDDGRomRGR,)56 &3&5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH
 'HDFRUGRFRPDHPLVVmRGHGHErQWXUHVSDUDILQVGHFiOFXORpFRQVLGHUDGRR(%,7'$SURIRUPDFRQVLGHUDQGRRUHVXOWDGRDQDOLVDGRGD
(OHPLGLD
 &iOFXORSDUFLDOFRQVLGHUDQGRDSHQDVPHVHVSRUpPSDUDDSXUDomRILQDOVHUiFRQVLGHUDGRR(%,7'$GHPHVHVGRILQDOGRH[HUFtFLRGH
GHGH]HPEURGH


J
/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVMiFRQWUDWDGRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRGLVSXQKDGHQHQKXPFRQWUDWRGH
ILQDQFLDPHQWRFRPOLPLWHVGHXWLOL]DomRGLVSRQtYHLVSDUDXWLOL]DomR

K
$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO

Comparação da demonstração de resultados consolidados e históricos entre o período de
nove meses encerrado em 30 de setembro de 2020 e o período de nove meses encerrado em
30 de setembro de 2019

(em milhares de reais, exceto %)
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLURHWULEXWRV

3HUtRGRGHQRYH
PHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGH








 

$9  

$+  










3HUtRGRGHQRYH
PHVHVHQFHUUDGR
HPGH
VHWHPEURGH





































 



 






 













 



 









 















$9  

5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
FRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGR
3UHMXt]RGRSHUtRGR
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5HFHLWDOtTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDFRPRYDORU
GH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH(VWDUHGXomR
SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GRV UHIOH[RV GD SDQGHPLD GR &29,' TXH
RFDVLRQDUDPHPUHQHJRFLDo}HVFRQWUDWXDLVVXVSHQV}HVGHFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVHGLIHULPHQWR
GHSDJDPHQWRV

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

2FXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
 GH VHWHPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD UHGXomR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR
FRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GH VHWHPEUR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOR PHQRU YROXPH GH
YHQGDV QR SHUtRGR HP UD]mR GD TXHGD GR IOX[R GH SDVVDJHLURV H UHQHJRFLDomR GRV FRQWUDWRV
YLJHQWHVGHFRUUHQWHVSULQFLSDOPHQWHGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGR&29,'

/XFUREUXWR

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH(VWD
UHGXomRQROXFUREUXWRGHYHVHDRVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV WRWDOL]DUDP 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGR
HP  GH VHWHPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH HP UD]mR GD
DTXLVLomRGD

(OHPLGLDRFRUULGDHPGHMDQHLURGHHRVGHVGREUDPHQWRVGRSURFHVVRGHUHHVWUXWXUDomR
GD(OHPLGLD$UHRUJDQL]DomRGDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGD(OHPLGLDVHGHXDRORQJRGH

Despesas comerciais
$VGHVSHVDVFRPHUFLDLVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDV
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORPHQRUYROXPHGHFRPLVVLRQDPHQWR
HERQLILFDo}HVTXHDFRPSDQKRXDTXHGDGHUHFHLWDQRSHUtRGR

Outras despesas (receitas) operacionais
$VRXWUDVGHVSHVDV UHFHLWDV RSHUDFLRQDLVWRWDOL]DUDPGHVSHVDGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HV
RXTXDQGRFRPSDUDGDVFRPDGHVSHVDGH5PLOK}HVUHIHUHQWHSHUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHODV
DPRUWL]Do}HVGHLQWDQJtYHLVGHULYDGRVGDDTXLVLomRGD(OHPLGLDQRSHUtRGR

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLURHWULEXWRV

2 SUHMXt]R DQWHV GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR H WULEXWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH QRYH
PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD YDULDomR GH 5  PLOK}HV RX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPROXFURGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH(VWDYDULDomRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHDRVIDWRUHVH[SOLFDGRV
DFLPD
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5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

2UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRWRWDOL]RXGHVSHVDGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGR
FRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHP
GHVHWHPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHODVGHVSHVDVGHMXURV
GHULYDGDV GD FDSWDomR GH GHErQWXUHV QR SHUtRGR EHP FRPR SRU WD[DV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV
LQHUHQWHVDHVVDOLQKDGHFUpGLWR

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

2SUHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDYDULDomRGH5
PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R OXFUR QR YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH(VWDYDULDomRSRGHVHUH[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWHSHORVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDUHWUDomRHFRQ{PLFDGHVHQFDGHDGDSHODSDQGHPLD
GD&29,'

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWH 

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHWRWDOL]RX5PLOKmRQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmR
RXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  (VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOD
UHGXomRGRUHVXOWDGRGRSHUtRGR

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGR 

2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRWRWDOL]RXFUpGLWRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XPD YDULDomR GH 5 
PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPDGHVSHVDGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRSHUtRGR
GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  (VWD YDULDomR SRGH VHU H[SOLFDGD
SULQFLSDOPHQWHSHORUHFRQKHFLPHQWRGHLPSRVWRVGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDGH
FRQWULEXLomRVRFLDO

3UHMXt]RGRSHUtRGR

2SUHMXt]RWRWDOL]RX5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH
 UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R
SUHMXt]RGH

5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHVPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH(VWHDXPHQWRSRGH
VHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD
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HPPLOKDUHVGHUHDLV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
H[FHWR 
HPGHGH]HPEURGH $9  HPGHGH]HPEURGH $9   $+ 
5HFHLWDOtTXLGD



 
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV



 
/XFUREUXWR



 
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



 
&RPHUFLDLV



 
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
 

 
 
OtTXLGDV
5HFHLWDV GHVSHVDV 
 

 
 
RSHUDFLRQDLV
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGR



 
ILQDQFHLURHWULEXWRV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV



 
'HVSHVDVILQDQFHLUDV



 
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR



 
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGH



 
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWR
GH
UHQGD
H
 

 
 
FRQWULEXLomRVRFLDO±FRUUHQWH
,PSRVWR
GH
UHQGD
H
 

 
 
FRQWULEXLomRVRFLDO±GLIHULGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR



 

5HFHLWDOtTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR DXPHQWR GD FDSDFLGDGH GH HQWUHJD GH PtGLD
GHYLGRDDPSOLDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

2 FXVWR GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGDV
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORPDLRUYROXPHGHYHQGDVQRSHUtRGRHDWXDOL]Do}HV
GRVFRQWUDWRVYLJHQWHV

/XFUR%UXWR

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWR
QROXFUREUXWRGHYHVHDRVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
 GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR
FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGHheadcount
JHUDGRSHODLQWHUQDOL]DomRGHDOJXPDVDWLYLGDGHVDQWHVH[HFXWDGDVSRUHTXLSHVWHUFHLUL]DGDV
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'HVSHVDVFRPHUFLDLV

$V GHVSHVDV FRPHUFLDLV WRWDOL]DUDP 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR PDLRU YROXPH GH FRPLVVLRQDPHQWR H
ERQLILFDo}HVTXHDFRPSDQKDUDPRFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDHQWUHRVH[HUFtFLRV

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV

$VRXWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDVWRWDOL]DUDPGHVSHVDGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHODUHYHUVmRGHSURYLVmRGH
SDJDPHQWRGHHDUQRXWUHIHUHQWHDDTXLVLomRGHVXEVLGLiULDGHYLGRDRQmRDWLQJLPHQWRGDVPpWULFDV
HVWDEHOHFLGDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHODYDULDomRFDPELDOLQHUHQWHDLPSRUWDo}HVGH
HTXLSDPHQWRVTXHRFRUUHUDPQRH[HUFtFLRHHPGHFRUUrQFLDGHGHVSHVDFRPSURYLV}HVGHMXURVH
GHVSHVDVGHWDULIDVEDQFiULDVRULXQGDVGDFDSWDomRGHGHErQWXUHVQRSHUtRGR

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHSHORVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWH 

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRQR
YROXPHGHOXFURWULEXWiYHOGHYLGRDPHOKRUDGD&RPSDQKLD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGR 

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRQR
OXFURWULEXWiYHOGHYLGRDPHOKRUDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

2 OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD
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HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR

5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
&RPHUFLDLV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
OtTXLGDV
5HFHLWDV GHVSHVDV 
RSHUDFLRQDLV
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLURHWULEXWRV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH







([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH




 



 

 

$9 

$9  

$+  

















  







  















 
 















 







  










 






5HFHLWDOtTXLGD

$UHFHLWDOtTXLGDWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH
5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH
DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR PHOKRU PL[ GH YHQGDV H SHOD DTXLVLomR GD
+\SHUIDWRURFRUULGDQRVHJXQGRVHPHVWUHGH

&XVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV

2VFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH(VVH
DXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHSHORPDLRUYROXPHGHYHQGDVQRSHUtRGRHGHDWXDOL]Do}HVGRV
FRQWUDWRVYLJHQWHV

/XFUR%UXWR

2OXFUREUXWRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH(VVHDXPHQWR
QROXFUREUXWRGHYHVHDRVIDWRUHVH[SOLFDGRVDFLPD

'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV

$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVWRWDOL]DUDP5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
 GH GH]HPEUR GH  UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  TXDQGR
FRPSDUDGR FRP R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHSHORPDLRUGLVSrQGLRFRPUHHVWUXWXUDomR
DGPLQLVWUDWLYDHRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLD
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'HVSHVDVFRPHUFLDLV

$V GHVSHVDV FRPHUFLDLV WRWDOL]DUDP 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR PDLRU YROXPH GH FRPLVVLRQDPHQWR H
ERQLILFDo}HVTXHDFRPSDQKDUDPRFUHVFLPHQWRGHUHFHLWD

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWD UHGXomR SRGH VHU H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOD UHGXomR QDV GHVSHVDV GH MXURV HP
GHFRUUrQFLDGHDPRUWL]Do}HVGHGHErQWXUHVRFRUULGRVQRH[HUFtFLR

/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH SHOR UHIOH[R GDV YDULDo}HV
H[SOLFDGDVDFLPD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWH 

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHWRWDOL]RX5PLOKmRQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOKmRRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH(VWDUHGXomRSRGHVHUH[SOLFDGDSULQFLSDOPHQWHSHORPHQRUOXFUR
ILVFDODSXUDGRQRH[HUFtFLR

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO GLIHULGR 

$GHVSHVDGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRWRWDOL]RX5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRX
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRYDORUGH5PLOKmRUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  (VWH DXPHQWR SRGH VHU H[SOLFDGR SULQFLSDOPHQWH GHYLGR D
UHDYDOLDo}HVGHGLIHULGRVVREUHDPRUWL]Do}HVGHFRQWUDWRVEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOH
SUHMXt]RILVFDO

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

2 OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXTXDQGRFRPSDUDGR
FRPRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRSRGHVHUH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORVIDWRUHVH[SOLFDGDVDFLPD
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%$/$1d23$75,021,$/

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019
(em milhares de reais, exceto %)
$7,92
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWURVFUpGLWRV

7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
$GLDQWDPHQWRV  
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
'LUHLWRGHXVR
727$/'2$7,92

(PGHVHWHPEURGH

$9 








































(PGHGH]HPEURGH

$9   $+ 


 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 






 
 
 
 
 

 (PGHGH]HPEURGHLQFOXLRVDOGRGH5PLOUHODWLYRjUXEULFDGHRXWURVFUpGLWRV



(PGHVHWHPEURGH 
(em milhares de reais, exceto %)

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2 
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

'HErQWXUHV

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

5HFHLWDGLIHULGD

'LYLGHQGRVDSDJDU

2XWUDVREULJDo}HV



7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

'HErQWXUHV

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

GLIHULGRV

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGH


LQYHVWLPHQWRV

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

2XWUDVREULJDo}HV



7RWDOGR3DWULP{QLR/tTXLGR



727$/'23$66,92('2


3$75,0Ð1,2/Ë48,'2


(PGHGH]HPEUR 
$9  GH
$9  
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$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWH
HPGHFRUUrQFLDGDFDSWDomRGHUHFXUVRVSRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHHHVWUDWpJLDGHFUpGLWR
FULDGDHPPHLRDSDQGHPLDYLVDQGRFRQFHGHUPHOKRUHVRSRUWXQLGDGHVSDUDRVFOLHQWHVTXHIHFKDUHP
FRQWUDWRVGHIRUPDDQWHFLSDGDSDUDPDQWHUQRVVDGLUHWUL]GHIRUWDOHFHURFDL[DHEXVFDURHTXLOtEULR
ILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHPDQWHQGRVH
HVWiYHOVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV
(VVDGLPLQXLomRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRPRYLPHQWRGHUHWUDomRGHYHQGDVHJHVWmRGHUHFHEtYHLV
DGRWDGDSHOD&RPSDQKLDHP

7ULEXWRVDUHFXSHUDU

2VDOGRGHWULEXWRVDUHFXSHUDUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGR
UHFRQKHFLPHQWRGHLPSRVWRVDUHFXSHUDU

$GLDQWDPHQWRV

2VDOGRGHDGLDQWDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOKmR (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GH
DGLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHVLQHUHQWHVDRSURFHVVRGHLPSRUWDo}HV

'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

2 VDOGR GH GHVSHVDV DQWHFLSDGDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD
FRQVROLGDomRGDVFRQWDVSDWULPRQLDLVGHFRUUHQWHVGDDTXLVLomRGDVXEVLGLiULD(OHPLGLDRFRUULGDHP
GHMDQHLURGH

$WLYRQmRFLUFXODQWH

'HSyVLWRVMXGLFLDLV

2VDOGRGH'HSyVLWRVMXGLFLDLVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHDSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOKmRRXTXDQGRFRPSDUDGRDRVDOGRGHGHGH]HPEURGH
TXHFRUUHVSRQGLDD5PLOKmR(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHQRYRV
GHSyVLWRVFtYHLV

'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

2 VDOGR GH GHVSHVDV DQWHFLSDGDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH
DQWHFLSDo}HVGRVFXVWRVGHDPRUWL]Do}HVGDV'HErQWXUHVFDSWDGDVHPPDUoRGH



732

PÁGINA: 190 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

$GLDQWDPHQWRV

2 VDOGR GHRXWURVFUpGLWRV HP  GHVHWHPEUR GH  H  GHGH]HPEUR GH  PDQWHYHVH
HVWiYHO HP 5  PLOK}HV HVVH VDOGR FRUUHVSRQGH SULQFLSDOPHQWH D FUpGLWRV MXQWR D
FRQFHVVLRQiULDV

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VDOGRGH,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVSDVVLYRVHPGHVHWHPEURGHIRL
UHFODVVLILFDGRSDUDRDWLYRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR VRFLDOGLIHULGRVFRQIRUPH&3&
UHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHSRU
FRQWD GRV VDOGRV SDWULPRQLDLV GH LPSRVWRV GLIHULGRV DWLYRV H SDVVLYRV VHUHP DSUHVHQWDGRV SHOR
OtTXLGR QR EDODQoR SDWULPRQLDO GD &RPSDQKLD 2 FUHVFLPHQWR GR YDORU GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVIRLRFDVLRQDGRVREUHWXGRSHORVSUHMXt]RVILVFDLVGRSHUtRGR

,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHDTXLVLo}HVGHPRELOLiULR
SDUDRVQRYRVSURMHWRVGH$HURSRUWRVHPRGHUQL]DomRGHWHODVQRVPRGDLVMiH[LVWHQWHV

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRR
VDOGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGR
UHFRQKHFLPHQWRGRiJLRSRUH[SHFWDWLYDIXWXUD(goodwill SHODGDDTXLVLomRGD(OHPLGLDRFRUULGDHP
GHMDQHLURGH

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRRVDOGR
GHIRUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGH
VDOGRVDSDJDUUHIHUHQWHDDTXLVLo}HVGHLPRELOL]DGRV

'HErQWXUHV

2VDOGRGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHOD WHUFHLUD HPLVVmR GH
'HErQWXUHVUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV HP  GH VHWHPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  HP FRPSDUDomR j  GH GH]HPEUR GH
 TXDQGR R VDOGR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGHheadcount QRSHUtRGR
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2EULJDo}HVWULEXWiULDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WULEXWiULDV HP  GH VHWHPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
TXDQGRRVDOGRWRWDOL]RX5PLOK}HV

$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH FOLHQWHV HP  GH VHWHPEUR GH  WRWDOL]RX 5  PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
 TXH HUD GH 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH FRPSHQVDo}HV GRV
DGLDQWDPHQWRUHDOL]DGRVHPSHUtRGRVDQWHULRUHV

5HFHLWD'LIHULGD

2VDOGRGHUHFHLWDGLIHULGDHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRQmRSRVVXLPRV
VDOGRQHVVDUXEULFD(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGRUHFRQKHFLPHQWRGHREULJDo}HVGH
YHLFXODo}HVGHPtGLDMXQWRDRV&OLHQWHV

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

2 VDOGR GH 3DVVLYR GH DUUHQGDPHQWR WRWDOL]RX 5  PLOKmR HP  GH VHWHPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOKmR

'LYLGHQGRVDSDJDU

2VDOGRGHGLYLGHQGRVDSDJDUUHGX]LX5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDGHGH]HPEURGH
(VWDUHGXomRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHDIDWRGHRVDFLRQLVWDVWHUHPGHOLEHUDGRHPDVVHPEOHLDSHOD
QmRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHPYLUWXGHGDQHFHVVLGDGHGHPDQXWHQomRGHFDL[DGD&RPSDQKLD
SDUDFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQWUDWDGDVFRPEDQFRV3RUFRQWDGLVVRRVDOGRDQWHULRUPHQWH
SURYLVLRQDGRHPGHGH]HPEURGHIRLUHYHUWLGRQRGHFRUUHUGH

2XWUDV2EULJDo}HV

2VDOGRGH2XWUDVREULJDo}HVHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRR
VDOGRWRWDOL]RX5PLOKmR

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

'HErQWXUHV

2VDOGRGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH 
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHSHODWHUFHLUDHPLVVmR
GH'HErQWXUHVUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDHPGHPDUoRGH

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WULEXWiULDV HP  GH VHWHPEUR GH  WRWDOL]RX 5 PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGH
 (VVH DXPHQWR VH GHX GHYLGR D DGHVmR DR 3(57 H DORQJDPHQWR GD GtYLGD WULEXWiULD GD
&RPSDQKLD
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,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VDOGRGH,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVGRSDVVLYRHPGHVHWHPEURGH
DSUHVHQWDYDORUQXORUHSUHVHQWDQGRXPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRjGH
GH]HPEURGHSRUFRQWDGRVVDOGRVSDWULPRQLDLVGHLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVHUHP
DSUHVHQWDGRVGHIRUPDOtTXLGDQREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHHPGHVHWHPEURGH
RVDOGROtTXLGRUHVXOWRXHPXPDWLYRGLIHULGRHQTXDQWRTXHHPGHGH]HPEURGHDSXURXVH
SDVVLYRGLIHULGROtTXLGR
&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

2 VDOGR GH &RQWDV D SDJDU SHOD DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH
VHWHPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGH
GH]HPEUR GH  (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH REULJDo}HV FRQWUDtGDV SHOD
&RPSDQKLDGHYLGRDDTXLVLomRGDVXEVLGLiULD(OHPLGLDRFRUULGDHPGHMDQHLURGH([LVWH
YDORUUHWLGRHPXPDFRQWDescrow SDUDID]HUIDFHDHVWHSDVVLYRFRQIRUPHFRQGLo}HVFRQWUDWXDLV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

$3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDVHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRjGHGH]HPEURGHTXDQGRHVWDUXEULFD
QmRSRVVXLVDOGR

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH VHWHPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DXPHQWRX  RX 5 
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGHFDSLWDOUHDOL]DGRQRH[HUFtFLR
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORSUHMXt]RGRSHUtRGR

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em milhares de reais, exceto %)
$7,92
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
2XWURVFUpGLWRV

7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVFUpGLWRV
$GLDQWDPHQWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
'LUHLWRGHXVR
727$/'2$7,92

(PGHGH]HPEUR
GH




















(PGHGH]HPEURGH
$9  

$9  
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(em milhares de reais, exceto %)
3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
'LYLGHQGRVDSDJDU
2XWUDVREULJDo}HV

7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGH
LQYHVWLPHQWRV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
2XWUDVREULJDo}HV

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

(PGHGH]HPEUR
GH

















(PGHGH]HPEURGH
$9  

$9  $+ 































































 





















 











727$/'23$66,92('23$75,0Ð1,2
/Ë48,'2









 


$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLDGDFDSWDomRGHQRYDVGHErQWXUHVYLVDQGRPDQWHURHTXLOtEULRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDYDULDomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRPDLRUYROXPH
GHYHQGDVUHJLVWUDGRQR~OWLPRWULPHVWUHGRDQRFXMRYHQFLPHQWRH[WUDSRODYDPRILPGRH[HUFtFLRVRFLDO

7ULEXWRVDUHFXSHUDU

2 VDOGR GH WULEXWRV D UHFXSHUDU FDL[D WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLD GR PDLRU YROXPH GH WULEXWRV UHWLGRV H D FRPSHQVDU LQHUHQWHV D DTXLVLo}HV H
PDQXWHQo}HVRSHUDFLRQDLV

'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

2 VDOGR GH GHVSHVDV DQWHFLSDGDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDUHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
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GHFRUUrQFLDGDVDPRUWL]Do}HVGHDQWHFLSDo}HVGHUHSDVVHVUHDOL]DGDVFRQIRUPHRFRQWUDWRMXQWRj
&RQFHVVLRQiULDV

$WLYRQmRFLUFXODQWH

'HSyVLWRVMXGLFLDLV

2VDOGRGH'HSyVLWRVMXGLFLDLVWRWDOL]RX5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOKmR(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHGHSyVLWRVMXGLFLDLVLQHUHQWHV
DQRYRVSURFHVVRVFtYHLV

$GLDQWDPHQWRV

2VDOGRGHDGLDQWDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRHVVD
UXEULFD QmR DSUHVHQWDYD VDOGR (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GH
DGLDQWDPHQWRVDWUHODGRVDFRQWUDWRVGHFRQFHVV}HVLQHUHQWHDRSODQRGHH[SDQVmRGD&RPSDQKLD

'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

2VDOGRGHGHVSHVDVDQWHFLSDGDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDUHGXomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDVDPRUWL]Do}HV
GHDQWHFLSDo}HVGHUHSDVVHVUHDOL]DGDVFRQIRUPHRFRQWUDWRMXQWRj&RQFHVVLRQiULD

,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGRSODQRGH
H[SDQVmRHPRGHUQL]DomRGRVQRVVRVDWLYRVSUHYLVWRVSDUDRSHUtRGR2VSULQFLSDLVLQYHVWLPHQWRV
QRSHUtRGRIRUDPYROWDGRVDLPSODQWDomRGHQRYRVDWLYRVHPSURMHWRVHPFXUVR$OpPGLVVRKRXYH
DTXLVLo}HVGHPRELOLiULRSDUDQRYRVSURMHWRVWDLVFRPRRV$HURSRUWRV3RUWR$OHJUHH)RUWDOH]D

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

'LUHLWRGHXVR

2VDOGRGH'LUHLWRGHXVRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR QmR
WtQKDPRVHVVDUXEULFD

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDUHGXomRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH XP PDLRU YROXPH GH
RSHUDo}HV FRP IRUQHFHGRUHV GH WHODV FRPSRQHQWHV H HVWUXWXUDV GHGLFDGDV DRV SURMHWRV GH
H[SDQVmRHPRGHUQL]DomRGRVDWLYRVGD&RPSDQKLD
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(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV

2VDOGRGH(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVHPGHGH]HPEURGHIRL]HUDGRUHSUHVHQWDQGR
XPDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVD UHGXomR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GD TXLWDomR GR
ILQDQFLDPHQWRRUDYLJHQWH

'HErQWXUHV

2VDOGRGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLD GH UHHVWUXWXUDomR RUJDQL]DFLRQDO H VRFLHWiULD H LQWHUQDOL]DomR GH DWLYLGDGHV
WHUFHLUL]DGDV

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV 7ULEXWiULDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV

$GLDQWDPHQWRGHFOLHQWHV

2 VDOGR GH $GLDQWDPHQWR GH FOLHQWHV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX   VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOKmR(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHP
GHFRUUrQFLDGHDGLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHVDWUHODGRVDXPFRQWUDWRGHYHLFXODo}HVIXWXUDV

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

2 VDOGR GH SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR WRWDOL]RX 5  PLOKmR HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOKmRVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHYLGRj
DGRomRGR&3& 5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH

'LYLGHQGRVDSDJDU

2VDOGRGH'LYLGHQGRVDSDJDUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV HP UHODomR DR VDOGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VVH VDOGR
FRUUHVSRQGH DR GLYLGHQGR PtQLPR REULJDWyULR FRUUHVSRQGHQWH D  YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR
OXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HLGDV6$

2XWUDVREULJDo}HV

2VDOGRGH2XWUDVREULJDo}HVWRWDOL]RX5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDR
WRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGRQmRWtQKDPRVVDOGRQHVVDUXEULFD(VVHDXPHQWRRFRUUHX
GHYLGRDRUHJLVWURGHFRQVWLWXLomRGHXPDQRYDREULJDomRDSDJDULQHUHQWHDDTXLVLomRGDVXEVLGLiULD
+\SHUIDWRU
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH

'HErQWXUHV

2VDOGRGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXGHFRUUrQFLDGDFDSWDomRGHILQDQFLDPHQWR
SRULQWHUPpGLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVQRSHUtRGR

3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR

2 VDOGR GH 3DVVLYR GH DUUHQGDPHQWR WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
(VWHDXPHQWRGHYHVHSULQFLSDOPHQWHjDGRomRGR&3& 5 DSDUWLUGHMDQHLURGH

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV

2VDOGRGH&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVHPGHGH]HPEURGHUHGX]LXGH
5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH GH]HPEUR GH  (VVD UHGXomR
RFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDTXLWDomRGHREULJDomRGHSHUtRGRVDQWHULRUHVQRPRQWDQWHGH5
PLOK}HV

3DWULP{QLR/tTXLGR

(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV H
DSUHVHQWRXXPDXPHQWRX5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLD
GDLQFRUSRUDomRGRUHVXOWDGRGRSHUtRGRHGDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDGHOXFURV

Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em milhares de reais, exceto %)
$7,92
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVFUpGLWRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
GLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO

727$/'2$7,92

(PGHGH]HPEURGH $9   (PGHGH]HPEUR $9   $+  

GH
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HPPLOKDUHVGHUHDLV
(PGHGH]HPEURGH
H[FHWR 

3$66,92(3$75,0Ð1,2


/Ë48,'2
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

'HErQWXUHV

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

$GLDQWDPHQWRVGHFOLHQWHV

2XWUDVREULJDo}HV



7RWDOGRSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

'HErQWXUHV

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

,PSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomR
GHLQYHVWLPHQWRV

3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV

2XWUDVREULJDo}HV

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

727$/'23$66,92('2
3$75,0Ð1,2/Ë48,'2


$9  

(PGHGH]HPEUR
GH


$9  

$+  




























 









 
 
 





 

















 
 
 
 
 
 
 
 












 

$7,92

$WLYRFLUFXODQWH

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

2VDOGRGHFDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLD GH XP YROXPH PDLRU GH UHFHELPHQWR GH YHQGDV H UHQHJRFLDomR GH SUD]RV GH
SDJDPHQWRV

&RQWDVDUHFHEHU

2VDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGHXPYROXPHPDLRU
GHYHQGDVQR~OWLPRWULPHVWUHFXMRYHQFLPHQWRVH[WUDSRODPRILPRH[HUFtFLR

7ULEXWRVDUHFXSHUDU

2VDOGRGHWULEXWRVDUHFXSHUDUWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH SHOD UHYLVmR ILVFDO
UHDOL]DGDQRSHUtRGR(VVDUHYLVmRFRQWHPSORXXPDDYDOLDomRGHIRUPDJHUDOGHWRGRVRV7ULEXWRV
LQFLGHQWHVUHODFLRQDGRVDRSHUDomRGD&RPSDQKLD

$GLDQWDPHQWRV

2VDOGRGHDGLDQWDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOKmRHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOKmR (VVH DXPHQWR RFRUUHX HP GHFRUUrQFLD GH DGLDQWDPHQWR D
IRUQHFHGRUHVUHIHQWHDLPSRUWDo}HV
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'HVSHVDVDQWHFLSDGDV

2VDOGRGHGHVSHVDVSDJDVDQWHFLSDGDPHQWHWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOKmR(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGH
XPDDQWHFLSDomRGHUHSDVVHVGHYLGRVSHORVSUy[LPRVDQRVUHIHUHQWHDRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGR
9/7&DULRFD

$WLYRQmRFLUFXODQWH

,PRELOL]DGR

2VDOGRGH,PRELOL]DGRWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHDTXLVLomR
GHQRYDV7HODVH(TXLSDPHQWRVLQHUHQWHVDRSODQRGHPRGHUQL]DomRGHSURMHWRVMiH[LVWHQWHVEHP
FRPRDH[SDQVmRHPRGHUQL]DomRGRVQRVVRVDWLYRVHP6KRSSLQJV

,QWDQJtYHO

2VDOGRGHLQWDQJtYHOHPGHVHWHPEURGHWRWDOL]RX5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX  HP FRPSDUDomR j  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR
FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GD
LQFRUSRUDomRGHLQYHVWLGD

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3DVVLYRFLUFXODQWH

)RUQHFHGRUHV

2VDOGRGH)RUQHFHGRUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXP
DXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHGRPDLRU
YROXPHGHRSHUDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVGHWHODVFRPSRQHQWHVHHVWUXWXUDVGHGLFDGDVDRVSURMHWRV
GHH[SDQVmRHPRGHUQL]DomRGRVDWLYRVGD&RPSDQKLD

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

2VDOGRGH(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGR XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV RX   VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWH
HPGHFRUUrQFLDGDFDSWDomRGHILQDQFLDPHQWRVFRPILQDOLGDGHGHFDSLWDOGHJLUR

2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV

2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WUDEDOKLVWDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GH  TXDQGR FRUUHVSRQGLD D 5  PLOK}HV (VVH DXPHQWR RFRUUHX SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLDGDUHHVWUXWXUDomRRUJDQL]DFLRQDOHDXPHQWRGHheadcount QRSHUtRGR

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

2VDOGRGH2EULJDo}HVWULEXWiULDVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRGH5PLOKmRRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRDGYHQWRGDLQFLGrQFLD
GHWULEXWDomRGH,66VREUHDVYHQGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHIHYHUHLURGH
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3DVVLYRQmRFLUFXODQWH


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


2VDOGRGH(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEUR
GHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHPGHFRUUrQFLDGDFDSWDomR
GHILQDQFLDPHQWRVFRPILQDOLGDGHGHFDSLWDOGHJLUR


'HErQWXUHV


2VDOGRGH'HErQWXUHVWRWDOL]RX5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPD
UHGXomRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGHTXDQGR
FRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV


2EULJDo}HVWULEXWiULDV


2 VDOGR GH 2EULJDo}HV WULEXWiULDV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGR XPD GLPLQXLomR GH 5  PLOKmR RX  VH FRPSDUDGR DR WRWDO HP  GH
GH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVDGLPLQXLomRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWH
GHYLGRDVPRYLPHQWDo}HVGDVREULJDo}HVWULEXWiULDVHQWUHRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH


&RQWDVDSDJDUSHODDTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRV


2 VDOGR GH &RQWDV D SDJDU SHOD DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWRV WRWDOL]RX 5  PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGHUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDO
HPGHGH]HPEURGHTXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXHP
GHFRUUrQFLDGHREULJDo}HVLQHUHQWHVDFRPSUDGHSDUWLFLSDo}HVHPVXEVLGLiULDV


3DWULP{QLR/tTXLGR


(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV H
DSUHVHQWRXXPDXPHQWRX5PLOK}HVRXVHFRPSDUDGRDRWRWDOHPGHGH]HPEURGH
TXDQGRFRUUHVSRQGLDD5PLOK}HV(VVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLD
GDLQFRUSRUDomRGRUHVXOWDGRGRSHUtRGRHGDFRQVWLWXLomRGDUHVHUYDGHOXFURV


'(021675$d®(6'2)/8;2'(&$,;$


&RPSDUDomR HQWUH RV IOX[RV GH FDL[D SDUD R SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH
VHWHPEURGHHRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH


(em R$ milhares, exceto %)
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWR UHGXomR GHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRVHPGH
VHWHPEURGH


3HUtRGRGHQRYHPHVHV

HQFHUUDGRVHPGHVHWHPEUR $+  
GH



 

 











 





)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV PHVPR FRP RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD GD
&29,'DSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH VHWHPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GDV
UHQHJRFLDomRGRVSUD]RVGHSDJDPHQWRVMXQWRDRVIRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVGHQHJyFLREHPFRPR
UHQHJRFLDomRGRVSUD]RVGHUHFHELPHQWRMXQWRDFOLHQWHV
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)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

2FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX
5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGH
VHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GH  SULQFLSDOPHQWH HP GHFRUUrQFLD GD DTXLVLomR GD (OHPLGLD RFRUULGD HP  GH MDQHLUR GH


)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGH
RX5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGH
VHWHPEURGHSDUD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRHPGHVHWHPEUR
GHSULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDFDSWDomRGHGHErQWXUHVRFRUULGDQRSHUtRGRSDUDID]HU
IDFHjDTXLVLomRGD(OHPLGLD

Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019 e 2018

(em R$ milhares, exceto %)
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

([HUFtFLRVRFLDO
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR HQFHUUDGRHPGH
HPGHGH]HPEURGH GH]HPEURGH

$+  






















)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHP
GHFRUUrQFLDGDPHOKRUJHVWmRGRVUHFHEtYHLVHDORQJDPHQWRGHSUD]RVFRPIRUQHFHGRUHV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

2FDL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 SDUD 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGHDTXLVLo}HVVRFLHWiULDVHDTXLVLo}HVGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOQR
SHUtRGR

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXXPDUHGXomRGHRX
5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  SDUD 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDGDTXLWDomRGHREULJDo}HVILQDQFHLUDVOtTXLGDGDVFDSWDo}HV




743

PÁGINA: 201 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1



10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2018 e 2017
(em R$ milhares, exceto %)
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGH
GH]HPEURGH


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


$+ 


 

 















)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWRXXPDUHGXomRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
SDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSULQFLSDOPHQWHHP
GHFRUUrQFLDGHREULJDo}HVFRQWUDWXDLVMXQWRDVFRQFHVVLRQiULDV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

2 FDL[D OtTXLGR DSOLFDGR QDV DWLYLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV DXPHQWRX  RX 5  PLOK}HV
SDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHSDUD5
 PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLDGHDTXLVLo}HVVRFLHWiULDVHDTXLVLo}HVGHLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHOQRSHUtRGR

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV

2FDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRVDSUHVHQWRXXPDXPHQWRGHRX5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 SDUD 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH 
SULQFLSDOPHQWHHPGHFRUUrQFLDRLPSDFWRGDVFDSWDo}HVOtTXLGDVGDVDPRUWL]Do}HVGHHPSUpVWLPRV
ILQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro
5HVXOWDGR2SHUDFLRQDO()LQDQFHLUR
&RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVDUHVSHLWRGRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
D

5HVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU

L

'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

(QWHQGHPRV TXH D EDVH GD VXVWHQWDomR GDV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD GRV VHJXLQWHV
FRPSRQHQWHV L  SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH SXEOLFLGDGH GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV FRPHUFLDLV H
OLFLWDo}HV H LL ORFDomRGHHVSDoRHPVHXVHTXLSDPHQWRVSDUDYHLFXODomRGHPHQVDJHQVHGDGRV
GHLQWHUHVVHS~EOLFRHSDUWLFXODUHPVHXVSDLQpLVHOHWU{QLFRVVXEWUDtGRRVGHVFRQWRVFRPHUFLDLVH
GHYROXo}HV H GRV WULEXWRV VREUH DV UHVSHFWLYDV YHQGDV SULQFLSDOPHQWH ,66 3,6 H &2),16  H
HYHQWXDLVFDQFHODPHQWRV
$ UHFHLWD GH FRQWUDWR FRP FOLHQWH p UHFRQKHFLGD TXDQGR D SUHVWDomR GH VHUYLoR p HIHWXDGD SHOD
YHLFXODomRGDSXEOLFLGDGHGRVFOLHQWHVSRUXPYDORUTXHUHIOLWDDFRQWUDSUHVWDomRjTXDOD&RPSDQKLD
H VXDV FRQWURODGDV HVSHUDP WHU GLUHLWR HP WURFD GHVVHV EHQV RX VHUYLoRV $ &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVFRQFOXHPGHPRGRJHUDOTXHpRSULQFLSDOHPVHXVFRQWUDWRVGHUHFHLWD
$&RPSDQKLDORFDHTXLSDPHQWRVSDUDWHUFHLURVRQGHRYDORUGDVORFDo}HVpUHFRQKHFLGRFRPEDVH
QR SHUtRGR GR FRQWUDWR GH ORFDomR $ UHFHLWD GH ORFDomR GH HVSDoR HP VHXV HTXLSDPHQWRV SDUD
YHLFXODomRGHPHQVDJHQVHGDGRVGHLQWHUHVVHS~EOLFRHSDUWLFXODUHPVHXVSDLQpLVHOHWU{QLFRVp
UHFRQKHFLGDFRPEDVHQRSHUtRGRGHYHLFXODomRGDPHQVDJHPVXSRUWDGRSRUGRFXPHQWRILUPDGR
HQWUHDVSDUWHV
2VGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDpGLUHWDPHQWH
DIHWDGDSRULQ~PHURVIDWRUHVLQFOXVLYH D VDWLVIDomRGRVFOLHQWHVFRPRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD
&RPSDQKLD LL SUiWLFDVFRPHUFLDLVGHVHXVFRQFRUUHQWHV LLL OHJLVODomRWULEXWiULDVREUHSUHVWDomR
GHVHUYLoRV LY PDUJHPEUXWDDXIHULGD
$OpP GLVVR RV DVSHFWRV PDFURHFRQ{PLFRV FRPR D DWLYLGDGH HFRQ{PLFD GR SDtV H D WD[D GH
GHVHPSUHJR GD SRSXODomR H GLYHUVRV RXWURV IDWRUHV SRGHP DIHWDU RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD
FRPR RDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDHPVHXVPHUFDGRVHRFXVWRGHLPSRUWDomRGDVWHODVRTXDOp
GLUHWDPHQWH LPSDFWR SHOD WD[D GH FkPELR 7DLV IDWRV LQFOXLQGR RV Mi GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPLPSDFWDURGHVHPSHQKRGDUHFHLWDGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
LL 

)DWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$V RSHUDo}HV HFOLHQWHVGD &RPSDQKLD HVWmR ORFDOL]DGRVQR %UDVLO H GHVVD IRUPD DVFRQGLo}HV
PDFURHFRQ{PLFDV GR SDtV SRGHP DIHWDU DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD $ UHFHLWD EUXWD GH YHQGDV p
DIHWDGDSHODLQIODomRXPDYH]TXHGHPRGRJHUDOpUHSDVVDGRSDUWHGRVDXPHQWRVQRVFXVWRVSDUD
RVFOLHQWHVSRUPHLRGHDXPHQWRVGHSUHoRV
•
3,% 3URGXWR ,QWHUQR %UXWR  &UHVFLPHQWR UHDO GR 3,% H R SRGHU GH FRPSUD GR
FRQVXPLGRUVmRXPWHUP{PHWURSUHFLVRSDUDPHGLURGHVHPSHQKRGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFD
GRSDtVTXHVHUHODFLRQDDRLQWHUHVVHGRVDQXQFLDQWHVHPGLYXOJDUVHXVSURGXWRVHVHUYLoRV
23,%DSUHVHQWRX DV VHJXLQWHV YDULDo}HV QRV DQRVGH   H    H
UHVSHFWLYDPHQWH(PGHVHWHPEURGHR3,%DSUHVHQWDYDXPDUHWUDomRGH
QDFRPSDUDomRFRPGHVHWHPEUR
•
,QIODomR,PSDFWDGLUHWDPHQWHQRVVDVGHVSHVDVFRPRVDOiULRVFXVWRVGHUHSDVVHV
FRQWUDWRVGHDOXJXpLVIUHWHVHPDWHULDLVGHFRQVXPRTXHHPVXDPDLRULDVmRUHDMXVWDGRV
DQXDOPHQWH SRU PHLR GH tQGLFHV FRPR ,*30 H ,3&$ 2 ,3&$ LQIODomR RILFLDO GR %UDVLO
DSUHVHQWRXYDULDomRGHQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEUR
GHH UHVSHFWLYDPHQWH (P  GH VHWHPEUR GH  R ,3&$ DFXPXODGR
UHIHUHQWHDRDQRGHUHJLVWUDYDDOWDGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVLPSDFWRV
GDLQIODomRHPQRVVDUHFHLWDYLGHLWHP F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD



745

PÁGINA: 203 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

10.2 - Resultado Operacional E Financeiro
$SHVDU GR FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR GHVDILDGRU QRV ~OWLPRV WUrV DQRV D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
FUHVFLPHQWR QD VXD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD FRQIRUPH DSUHVHQWDGR QR LWHP  GR SUHVHQWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E
9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV jV PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GH FkPELR
LQIODomRDOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$UHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDSRGHVHULPSDFWDGDSHODYDULDomRGR3,%HQRVtQGLFHVGHLQIODomR
XPDYH]TXHLPSDFWDGLUHWDPHQWHQRVVDVGHVSHVDV FRPRVDOiULRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOHPDWHULDLV
GHFRQVXPR HWDPEpPFXVWRVGHSURGXomRSRUSDUWHGHQRVVRVIRUQHFHGRUHV2,3&$LQIODomR
RILFLDOGR%UDVLODSUHVHQWRXYDULDomRGHQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH$UHFHLWDEUXWDGD&RPSDQKLDSRGHVHULPSDFWDGD
SHODYDULDomRGR3,%HQRVtQGLFHVGHLQIODomRXPDYH]TXHLPSDFWDGLUHWDPHQWHQRVVDVGHVSHVDV
FRPRVDOiULRVFRQWUDWRVGHDOXJXHOHPDWHULDLVGHFRQVXPR HWDPEpPFXVWRVGHSURGXomRSRU
SDUWH GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV 2 ,3&$ LQIODomR RILFLDO GR %UDVLO DSUHVHQWRX YDULDomR GH 
  QRV H[HUFtFLRV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H 
UHVSHFWLYDPHQWH $ UHFHLWD EUXWD GD &RPSDQKLD WRWDOL]RX 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
$LQGD TXH QmR H[LVWDP UHFHLWDV VLJQLILFDWLYDV GHQRPLQDGDV HP PRHGD HVWUDQJHLUD H
FRQVHTXHQWHPHQWH DV WD[DV GH FkPELR QmR WHQKDP LPSDFWR GLUHWR VREUH R DXPHQWR GD QRVVD
UHFHLWD H[LVWHP UHIOH[RV LQGLUHWRV GDV WD[DV FDPELDLV VREUH FXVWRV H LQIODomR TXH LQFRUSRUDP R
DXPHQWRGRVLQVXPRVHPGyODUHVHSRVWHULRUPHQWHUHSDVVDPSDUDRVSUHoRVGHQRVVDVWHODVH
PRELOLiULRXUEDQR 08% 
7HPRV VLGR KLVWRULFDPHQWH FDSD]HV GH UHSDVVDU SDUD QRVVRV FOLHQWHV YDULDo}HV SRVLWLYDV H
QHJDWLYDVQRVFXVWRVGHQRVVRVSURGXWRVFRQWXGRHPSHUtRGRVPDLVORQJRVGHUHFHVVmRHFRQ{PLFD
SRGHKDYHUGLILFXOGDGHQRUHSDVVHGHDXPHQWRGHFXVWRRTXHSRGHULDJHUDULPSDFWRQDPDUJHP
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
3DUD REWHU PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH DV PXGDQoDV QD UHFHLWD H RV PRWLYRV GHVVDV DOWHUDo}HV
FRQVXOWHRLWHP K GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
,PSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGRHPLVVRU
&RQIRUPHGHVFULWRQRVSDUiJUDIRVDQWHULRUHVHQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDVWD[DV
GHMXURGHLQIODomRHFkPELRWrPLQIOXrQFLDHPQDIRUPDomRGHQRVVDUHFHLWDRSHUDFLRQDOPDVHP
HVSHFLDOLPSDFWDPGLUHWDPHQWHQRVVDHVWUXWXUDGHFXVWRVHSRUWDQWRSRGHPLPSDFWDURUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
7DLV YDULDo}HV QRV tQGLFHV GH LQIODomR ,3&$ RX ,*30  LPSDFWDUDP GLUHWDPHQWH R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH LL  FXVWRV GH UHSDVVHV TXH VmR FRUULJLGRV
SHULRGLFDPHQWHSRUtQGLFHVDWUHODGRVjLQIODomR LL QDVGHVSHVDVGHDOXJXHOGHLPyYHLVH LLL RXWURV
FXVWRVGHVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHVSHVDV$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDWRWDOL]RX5PLOK}HV
QRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH
2ULVFRFDPELDOHVWiUHODFLRQDGREDVLFDPHQWHDLPSRUWDomRGHHTXLSDPHQWRV'HVVDIRUPDD
YDULDomRQRVLQYHVWLPHQWRVHPWHODVHHTXLSDPHQWRVHVWiDWUHODGDDRYDORUGHVVHVHTXLSDPHQWRV
LPSRUWDGRVFRPLVVRRVFLODo}HVQRFkPELRSRGHPDIHWDURVFXVWRVGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVH
FRQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVSDUDQRVVRVFOLHQWHV
$V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD HP JHUDO VmR DWUHODGDV DR &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR &', HFRQVHTXHQWHPHQWHUHIOHWHPDVYDULDo}HVLQFRUULGDVQHVVHVLQGLFDGRUHV
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'HIRUPDVLPLODUSHTXHQDVYDULDo}HVQDWD[DGHFkPELRVmRUHSDVVDGDVSDUDRVSUHoRVGHQRVVRV
VHUYLoRV$YDULDomRFDPELDODIHWDRVFXVWRVGHJUDQGHSDUWHGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVGHDFRUGR
FRPRJUDXGHQDFLRQDOL]DomRGHFDGDSURGXWR1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGRV
HTXLSDPHQWRV XWLOL]DGRV HP UXDV  GRV HTXLSDPHQWRV XWLOL]DGRV HP WUDQVSRUWHV H  GRV
HTXLSDPHQWRV XWLOL]DGRV HP VKRSSLQJV HUDP LPSRUWDGRV 2 DXPHQWR GRGyODU DXPHQWD RFXVWR R
TXDO SRGH QmR VHU UHSDVVDGR LQWHJUDOPHQWH SDUD R SUHoR R TXH SRGHUi DIHWDU D PDUJHP
DGYHUVDPHQWH $ YDULDomR QRV FXVWRV GH QRVVDV WHODV H PRELOLiULR XUEDQR 08%  SRGH DIHWDU GH
IRUPD UHOHYDQWH RV FXVWRV GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV H FRQVHTXHQWHPHQWH RV SUHoRV SDUD QRVVRV
FOLHQWHV
1mR KRXYH LPSDFWR UHOHYDQWH QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD HP IXQomR GR FkPELR DR ORQJR GRV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
)LQDOPHQWHDWD[DGHMXURVGDHFRQRPLDWHPLQIOXrQFLDQRVQRVVRVUHVXOWDGRV8PDXPHQWRQDWD[D
GHMXURVSRGHULDGHVDTXHFHURPHUFDGRFRPRXPWRGRDIHWDQGRDVQRVVDVUHFHLWDVFRPSUHVWDomR
GH VHUYLoRV3RURXWURODGRXPDUHGXomRQRVMXURVEiVLFRVGDHFRQRPLDHVWLPXODULDRFRQVXPRH
UHGX]LULD QRVVDV GHVSHVDV GH LQWHUPHGLDomR ILQDQFHLUD MXURV GH HPSUpVWLPRV EDQFiULRV H
SULQFLSDOPHQWHRFXVWRFRPDDQWHFLSDomRGRVUHFHEtYHLV
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
  (YHQWRV &RP (IHLWRV 5HOHYDQWHV 2FRUULGRV ( (VSHUDGRV 1DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV
D

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRKRXYHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDLQWURGXomRRX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXHVHFDUDFWHUL]HFRPRDOLHQDomRRXLQWURGXomRGH
XQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

1RV H[HUFtFLRV VRFLDLV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  D &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVSDVVDUDPSRUUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVFRQIRUPHVHJXH
(PGHMXOKRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGDVDo}HVFRPGLUHLWRDYRWRGD3XEOLEDQFD
%UDVLO6$ ³3%6$´ XPDFRPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRFRPVHGHQR%UDVLOHVSHFLDOL]DGDHPPtGLD
XUEDQDSULQFLSDOPHQWHHPEDQFDVGHMRUQDODWUDYpVGHSXEOLFLGDGHHVWiWLFD FDUWD]HVHSDLQpLV H
WDPEpPHPHPSHQDV ODWHUDLVGHSUpGLR HRXWGRRUV
$&RPSDQKLDDGTXLULXD3%6$SDUDGLYHUVLILFDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDJDPDGHVHUYLoRVGHSXEOLFLGDGH
QRVHJPHQWRGHSXEOLFLGDGHHVWiWLFDTXHSRGHVHURIHUHFLGDDRV FOLHQWHVHRSWRXSRUPHQVXUDUD
SDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGDDRYDORUMXVWR
(PGHVHWHPEURGHIRLHIHWLYDGDDLQFRUSRUDomRGD(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD/WGDFRP
RREMHWLYRGHSURPRYHUVLQHUJLDRSHUDFLRQDOHHVWUDWpJLFDGDVRSHUDo}HVGRJUXSR(OHWURPLGLD
2DFHUYROtTXLGRGD(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD/WGDIRLDYDOLDGRSRUSHULWRVTXHHPLWLUDPODXGRGH
DYDOLDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDQDGDWDEDVHGHGHDJRVWRGH$LQFRUSRUDomR
GD (/7 '22+ 0tGLD (OHWU{QLFD /WGD QmR DFDUUHWRX HP DXPHQWR GH FDSLWDO RX DOWHUDo}HV QDV
SDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDVGD&RPSDQKLD
(PGHRXWXEURGHIRLUHDOL]DGDDFLVmRSDUFLDOGD'06%$3XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD/WGD
SHODFRQWURODGRUD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$SDUDLQFRUSRUDomRGDSDUFHODFLQGLGDSHOD
FRQWURODGRUDLQGLUHWD(OHWURPLGLD6$(PGHRXWXEURGHIRLHIHWLYDGDDLQFRUSRUDomRGD'06
%$ 3XEOLFLGDGH 0tGLD ,QWHUDWLYD /WGD RQGH R DFHUYR OtTXLGR IRL FRQVROLGDGR SHOD FRQWURODGRUD
(OHWURPLGLD6$
(PGHGH]HPEURGHR*UXSRDGTXLULXPDLVGDVDo}HVRUGLQiULDVGD790LQXWR6$
HOHYDQGRVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDSDUD$FRQWUDSUHVWDomRGH5PLOK}HVIRLSDJDDRV
DFLRQLVWDV QmR FRQWURODGRUHV 2 YDORU FRQWiELO GRV DWLYRV OtTXLGRV H[FOXLQGR iJLR QD DTXLVLomR
RULJLQDO QDUHIHULGDGDWDHUDGH5PLOK}HV
(PGHPDLRGHDSURYDPRVDLQFRUSRUDomRSHODQRVVD&RPSDQKLDGRSDWULP{QLROtTXLGR
GD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$ ³'06´ VRFLHGDGHTXHSDUWLFLSDYDGREORFRGHFRQWUROH
GD&RPSDQKLD ³,QFRUSRUDomR'06´ DVVXPLQGRRVDWLYRVHRVSDVVLYRVGD'06HVXFHGHQGRDHP
WRGRVRVGLUHLWRVHREULJDo}HVQRLQWXLWRGHVLPSOLILFDUDHVWUXWXUDVRFLHWiULD
(PUD]mRGDLQFRUSRUDomRGiVHDH[WLQomRGD'06GHSOHQRGLUHLWRVHQGRDPHVPDVXFHGLGDSHOD
QRVVD&RPSDQKLD2DFHUYROtTXLGRGD'06IRLDYDOLDGRSRUSHULWRVTXHHPLWLUDPODXGRGHDYDOLDomR
GRSDWULP{QLROtTXLGRGD6RFLHGDGHQDGDWDEDVHGHGHDEULOGH$LQFRUSRUDomRGD'06
QmRDFDUUHWRXDXPHQWRGHFDSLWDORXDOWHUDo}HVQDVSDUWLFLSDo}HVDFLRQiULDVGD&RPSDQKLD
(P  GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD LQFRUSRURX D 3XEOLEDQFD 3XEOLFLGDGH /WGD 3%/7  H
0XOWLSOLTXH3XEOLFLGDGHH3URPRomR/WGD 08/7, $3XEOLEDQFD%UDVLO6$ 3%6$ FRQWURODGDGD
&RPSDQKLD $ 3%6$ HUD FRQWURODGRUD GDV HPSUHVDV 3XEOLEDQFD 3XEOLFLGDGH /WGD 3%/7  H
0XOWLSOLTXH 3XEOLFLGDGHH 3URPRomR/WGD 08/7, $ 3%6$ LQFRUSRURXVXDVFRQWURODGDV3%/7 H
08/7,QRLQWXLWRGHVLPSOLILFDUDHVWUXWXUDVRFLHWiULDEHPFRPRVLQHUJLDQRVSURFHVVRVHQHJyFLRV
(PGHMDQHLURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXDWRWDOLGDGHGD(OHPtGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH
0DUNHWLQJ6$ (OHPtGLD $(OHPLGLDDWXDQRVHJPHQWRGHFRQH[mRGLJLWDOHPHOHYDGRUHVGHSUpGLRV
FRPHUFLDLV H VKRSSLQJ FRPR DWLYLGDGH SULQFLSDO D FHVVmR GH HVSDoRV HP SDLQpLV H PRQLWRUHV
HOHWU{QLFRVH[SRVLWRUHVSDUDYHLFXODomRGHPDWHULDOSXEOLFLWiULRLQVWLWXFLRQDOHRXQRWLFLRVRHPORFDLV
S~EOLFRVRXSULYDGRV
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3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDWUDQVDomRGHDTXLVLomRGD(OHPtGLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRKRXYHGXUDQWHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHWDPSRXFR
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmR
XVXDLVFRPUHODomRjQyVRXQRVVDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXHPQRVVRVUHVXOWDGRV
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHUGR$XGLWRU
D

0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

1mRRFRUUHUDPPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLVGDV,QIRUPDo}HV7ULPHVWUDLV±,75
UHODWLYDVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHPUHODomRjVSUiWLFDVFRQWiEHLV
UHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
$VPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVQRVVDVSUiWLFDVFRQWiEHLVHQWUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHVmRDVGHVFULWDVDEDL[R
&3& 5 ±$UUHQGDPHQWR
(P MDQHLUR GH  R ,$6% HPLWLX D ,)56  ± /HDVLQJ FRP SULQFLSDO REMHWLYR GH UHGHILQLU R
UHFRQKHFLPHQWR GRV DUUHQGDPHQWRV PHUFDQWLV RSHUDFLRQDLV 2 FRUUHVSRQGHQWH 3URQXQFLDPHQWR
7pFQLFR&3& 5 ±2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLOIRLHPLWLGRHPGHGH]HPEURGH
2QRYRSURQXQFLDPHQWRLQWURGX]XPPRGHOR~QLFRSDUDFRQWDELOL]DomRGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
PHUFDQWLO HOLPLQDQGR D GLVWLQomR HQWUH DUUHQGDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV UHVXOWDQGR QD
FRQWDELOL]DomR GD PDLRULD GRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR RV EDODQoRV GDV DUUHQGDWiULDV $
FRQWDELOLGDGHGRVDUUHQGDGRUHVSHUPDQHFHVXEVWDQFLDOPHQWHLQDOWHUDGDHDGLVWLQomRHQWUHFRQWUDWRV
GHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURpPDQWLGD
$QRUPD,)56VXEVWLWXLDQRUPD,$6HVXDVLQWHUSUHWDo}HV
$ &RPSDQKLD DQDOLVRX WRGRV RV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR DWLYRV QD GDWD GH DGRomR GD QRUPD
TXDQGRIRUDPLGHQWLILFDGRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLVHTXLSDPHQWRVHYHtFXORV
Impacto na transição
$&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 XVDQGRRPpWRGRUHWURVSHFWLYRFRPSOHWRGHDGRomRFRPDGDWD
GHDSOLFDomRLQLFLDOGHGHMDQHLURGH$&RPSDQKLDRSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWHSUiWLFRGH
WUDQVLomRSDUDQmRUHDYDOLDUVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRHPGHMDQHLURGH
(P YH] GLVVR D &RPSDQKLD DSOLFRX D QRUPD VRPHQWH D FRQWUDWRV TXH IRUDP SUHYLDPHQWH
LGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVDSOLFDQGRVHDYHUVmRDQWHULRUGDQRUPDQDGDWDGDDSOLFDomR
LQLFLDO $ &RPSDQKLDWDPEpPRSWRXSRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWRTXHQDGDWDGHLQtFLRWrPXPSUD]RGHDUUHQGDPHQWRLJXDORXLQIHULRUDPHVHVH
QmRFRQWrPRSomR GHFRPSUD DUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]R HFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDRV
TXDLVRDWLYRVXEMDFHQWHpGHEDL[RYDORU DWLYRVGHEDL[RYDORU 
$OpPGLVVRDDPRUWL]DomRGRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRHRUHFRQKHFLPHQWRGHFXVWRVGHMXURVVREUH
DREULJDomRGHDUUHQGDPHQWRQDVGHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRVXEVWLWXtUDPRVYDORUHVUHFRQKHFLGRV
FRPR GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV GH ORFDomR GH DFRUGR FRP D QRUPD GH DUUHQGDPHQWR YLJHQWH
DQWHULRUPHQWH$FODVVLILFDomRGRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVQDGHPRQVWUDomRGRVIOX[RVGH
FDL[DWDPEpPIRLDIHWDGDSHORVUHTXLVLWRVGDQRYDQRUPDGHDUUHQGDPHQWR
E

(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXHDDGRomRGR&3& 5 ±$UUHQGDPHQWRV ,)56±
/HDVHV  XWLOL]DQGR R PpWRGR UHWURVSHFWLYR PRGLILFDGR GH DGRomR JHURX R UHFRQKHFLPHQWR SHOD
&RPSDQKLDHPGHMDQHLURGHGRGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRUHIHUHQWHVDRV
FRQWUDWRVGHDOXJXHOGHLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRVHTXLSDPHQWRVHYHtFXORVQRPRQWDQWHGH5
PLO$WDEHODDEDL[RGHPRQVWUDRVHIHLWRVGDDGRomRGR&3& 5 ±$UUHQGDPHQWRV ,)56±
/HDVHV QREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHMDQHLURGH
$ &RPSDQKLD DSOLFRX D QRUPD VRPHQWH D FRQWUDWRV TXH IRUDP SUHYLDPHQWH LGHQWLILFDGRV FRPR
DUUHQGDPHQWRVDSOLFDQGRVHDYHUVmRDQWHULRUGDQRUPDQDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO$&RPSDQKLD
WDPEpPRSWRXSRUXWLOL]DUDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSDUDFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRTXHQD
GDWDGHLQtFLRWrPXPSUD]RGHDUUHQGDPHQWRLJXDORXLQIHULRUDPHVHVHQmRFRQWrPRSomRGH
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FRPSUD DUUHQGDPHQWRGHFXUWRSUD]R HFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDRVTXDLVRDWLYRVXEMDFHQWH
pGHEDL[RYDORU DWLYRVGHEDL[RYDORU 
$VHJXLUDSUHVHQWDPRVRVHIHLWRVJHUDGRVSHODDGRomRLQLFLDOGD,)56HPGHMDQHLURGH

(P5PLO
$WLYR
$WLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
'LUHLWRGHXVR
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
3DVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
3DWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

F

&RQVROLGDGR
6DOGRVHP  $MXVWHV  6DOGRVHP
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5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2 UHODWyULR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV VREUH DV ,QIRUPDo}HV 7ULPHVWUDLV ± ,75 GD &RPSDQKLD
UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRQRILQDOGRWULPHVWUHGHGHVHWHPEURGHQmRSRVVXL
UHVVDOYDVRXrQIDVHV
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH R UHODWyULR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH VREUH DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  QmR
SRVVXLUHVVDOYDVHSRVVXLRSDUiJUDIRGHrQIDVHDEDL[R
³ÇQIDVH±5HDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&KDPDPRVDWHQomRjQRWDH[SOLFDWLYDjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
TXHIRUDPDOWHUDGDVHHVWmRVHQGRUHDSUHVHQWDGDVSDUDUHIOHWLUDFRUUHomRGHHUURVHPGHFRUUrQFLD
GDVDOWHUDo}HVGHVFULWDVQDUHIHULGDQRWDH[SOLFDWLYD
(PGHPDUoRGHHGHPDUoRGHHPLWLPRVUHODWyULRGHDXGLWRULDFRPRSLQLmRVHP
PRGLILFDomR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD GRV
H[HUFtFLRV ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH TXH RUD HVWmR VHQGR
UHDSUHVHQWDGDV 1RVVD RSLQLmR FRQWLQXD VHQGR VHP TXDOTXHU PRGLILFDomR XPD YH] TXH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHVHXVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRVSHUtRGRVDQWHULRUHVIRUDPDMXVWDGRV
GHIRUPDUHWURVSHFWLYD´
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV
1D QRVVD DSOLFDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV D $GPLQLVWUDomR GHYH H[HUFHU MXOJDPHQWRV H HODERUDU
HVWLPDWLYDVDUHVSHLWRGRVYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRVTXDLVLQIRUPDo}HVREMHWLYDVQmR
VmRIDFLOPHQWHREWLGDVGHRXWUDVIRQWHV$VHVWLPDWLYDVHDVUHVSHFWLYDVSUHPLVVDVHVWmREDVHDGDVQD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV 2V UHVXOWDGRV UHDLV GHVVHV YDORUHV
FRQWiEHLVSRGHPGLIHULUGHVVDVHVWLPDWLYDV$VHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVGHIRUPDFRQWtQXD
$ HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH[LJHRXVRGHMXOJDPHQWRVHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVTXHDIHWDP
RVYDORUHVDSUHVHQWDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVHGHUHFHLWDVHGHVSHVDV$VHVWLPDWLYDVVmRHODERUDGDV
DVVXPLQGRVHDFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVHGHILQLGDVFRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLV
0XGDQoDVQRVIDWRVHQDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHPID]HUFRPTXHDVHVWLPDWLYDVVHMDPUHYLVWDVHRV
UHVXOWDGRVUHDLVSRGHPVHUGLIHUHQWHVGDVHVWLPDWLYDV$VUHYLV}HVGDVHVWLPDWLYDVVmRUHFRQKHFLGDV
SURVSHFWLYDPHQWH
$V HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV VmR UHYLVDGDV FRQWLQXDPHQWH 2V SULQFLSDLV MXOJDPHQWRV VmR
DSUHVHQWDGRVDVHJXLU
•
7HVWHVGHUHFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRV WHVWHGHLPSDLUPHQW SDUDGHWHUPLQDURVYDORUHV
UHFXSHUiYHLV GRV DWLYRV QmR FLUFXODQWHV DYDOLDGRV QRV WHVWHV GH UHFXSHUDELOLGDGH p QHFHVViULR
HVWLPDURVYDORUHVMXVWRVGHUHSRVLomROtTXLGRVGRVFXVWRVGHYHQGDRXGRVYDORUHVHPXVR3DUDD
DYDOLDomRGRYDORUUHFXSHUiYHOHPXVRpQHFHVViULRDGRWDUSUHPLVVDVUHODWLYDVDRVIOX[RVGHFDL[D
RSHUDFLRQDLVHRXWUDVSUHPLVVDVPDFURHFRQ{PLFDVWDLVFRPRWD[DVGHGHVFRQWRLQIODomRFkPELRH
RXWUDV'XUDQWHRH[HUFtFLRD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXTXHQmRH[LVWLUDPLQGLFDWLYRVGHLPSDLUPHQW
•
,PRELOL]DGR H LQWDQJtYHO D $GPLQLVWUDomR UHYLVD D YLGD ~WLO HVWLPDGD GRV EHQV GR
LPRELOL]DGRDQXDOPHQWHDRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLR'XUDQWHRH[HUFtFLRD$GPLQLVWUDomR
FRQFOXLX TXH DV YLGDV ~WHLV GRV EHQV GR LPRELOL]DGR H LQWDQJtYHO HUDP DGHTXDGDV QmR VHQGR
UHTXHULGRVDMXVWHV
•
3URYLV}HV SDUD FRQWLQJrQFLDV $ &RPSDQKLD UHFRQKHFH SURYLVmR SDUD FDXVDV FtYHLV
WULEXWiULDV HWUDEDOKLVWDV$DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDV
GLVSRQtYHLV D KLHUDUTXLD GDV OHLV DV MXULVSUXGrQFLDV GLVSRQtYHLV DV GHFLV}HV PDLV UHFHQWHV QRV
WULEXQDLVHVXDUHOHYkQFLDQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV
$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDVHDMXVWDGDVSDUDOHYDUHPFRQWDDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVWDLVFRPR
SUD]RGHSUHVFULomRDSOLFiYHOFRQFOXV}HVGHLQVSHo}HVILVFDLVRXH[SRVLo}HVDGLFLRQDLVLGHQWLILFDGDV
FRPEDVHHPQRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
•
3URYLVmR GH SHUGD HVWLPDGD SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD FRQVWLWXtGD HP
PRQWDQWH FRQVLGHUDGR VXILFLHQWH SHOD $GPLQLVWUDomR SDUD ID]HU IDFH jV HYHQWXDLV SHUGDV QD
UHDOL]DomRGDVVXDVFRQWDVDUHFHEHUOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVHVWDWtVWLFDVGHSHUGDVKLVWyULFDV
H TXDQGR QHFHVViULRXPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGDVSULQFLSDLVGDVFRQWDVDUHFHEHULQDGLPSOHQWHV
FRPULVFRVHPLQHQWHVGHUHDOL]DomR
•
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGR 2LPSRVWRGHUHQGDHD
FRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGR VmRFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPLQWHUSUHWDo}HVGDOHJLVODomR
HP YLJRU H R &3&   ,$6  (VWH SURFHVVR QRUPDOPHQWH HQYROYH HVWLPDWLYDV FRPSOH[DV SDUD
GHWHUPLQDUROXFURWULEXWiYHOHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV(PSDUWLFXODURFUpGLWRILVFDOGLIHULGRVREUH
SUHMXt]RVILVFDLVEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVpUHFRQKHFLGRQD
SURSRUomRGDSUREDELOLGDGHGHTXHROXFURWULEXWiYHOIXWXURHVWHMDGLVSRQtYHOHSRVVDVHUXWLOL]DGR$
PHQVXUDomRGDUHFXSHUDELOLGDGHGRLPSRVWRGHUHQGDGLIHULGRVREUHSUHMXt]RVILVFDLVEDVHQHJDWLYD
GHFRQWULEXLomRVRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVOHYDHPFRQVLGHUDomRRKLVWyULFRGHOXFURWULEXWiYHO
EHPFRPRDHVWLPDWLYDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXUR
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,WHQV5HOHYDQWHV1mR(YLGHQFLDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
D
'HVFULomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXH
QmRDSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO RIIEDODQFHVKHHWLWHPV 
(i)

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos;

1mR SRVVXtPRV DWLYRV RX SDVVLYRV PDWHULDLV TXH QmR HVWHMDP UHIOHWLGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHVXDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
(ii)
carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos;
1RVVRV 'LUHWRUHV HVFODUHFHP TXH QmR H[LVWLDP FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV
PDQWtQKDPRVULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGDVHPQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHP
GHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURH
(iii)

contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços;

1RVVRV'LUHWRUHVHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDPFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRX
VHUYLoRVSDVVtYHLVGHJHUDUXPHIHLWRUHOHYDQWHQmRHYLGHQFLDGRVHPQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
HPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHH
(iv)

contratos de construção não terminada; e

1RVVRV'LUHWRUHVHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGDHPQRVVRV
EDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHH
(v)

contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

1RVVRV'LUHWRUHVHVFODUHFHPTXHQmRH[LVWLDPFRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV
QmRHYLGHQFLDGRVHPQRVVRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEUR
GHH
E

RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

1RVVRV'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHQmRH[LVWHPRXWURVLWHQVUHOHYDQWHVTXHQmRHVWHMDPHYLGHQFLDGRV
HPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

753

PÁGINA: 211 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

&RPHQWiULRV6REUH,WHQV1mR(YLGHQFLDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
D
FRPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU D DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDODVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRXRXWURVLWHQVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRHPLVVRU
&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHIHUHQWHV DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH H HDRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H  GH
GH]HPEURGH
E

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHIHUHQWHV DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH H HDRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H  GH
GH]HPEURGH
F
QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
&RQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP  DFLPD QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV UHIHUHQWHV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HH DRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H  GH
GH]HPEURGH
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3ODQRGH1HJyFLRV
D

,QYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

'HVFULomRTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1RV ~OWLPRV GRLV DQRV R FUHVFLPHQWR GR QRVVR LQYHQWiULR GH DWLYRV SDLQpLV GLJLWDLV H HVWiWLFRV 
RFRUUHXPDMRULWDULDPHQWHSHODDVVLQDWXUDGHQRYRVFRQWUDWRVFRPSDUFHLURVHDWUDYpVGDDTXLVLomR
GHFRQFRUUHQWHV(QWUH-DQHLURGHH6HWHPEURGHUHDOL]DPRVDDVVLQDWXUDGRVFRQWUDWRV
GHFRQFHVVmRGRVDHURSRUWRVGH3RUWR$OHJUH)RUWDOH]DH5LR*DOHmRQR5LRGH-DQHLURGD/LQKD
GR 0HWU{GH 6mR3DXOR/LQKD HVWiWLFDGR0HWU{ GH6mR3DXOR H GRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR GH
H[SORUDomR GH PtGLD GLJLWDO GD &370 HP 6mR 3DXOR $OpP GLVVR QHVVH SHUtRGR UHDOL]DPRV D
DTXLVLomRGD3XEOLEDQFD6$HGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$1HVVHSHUtRGR
QRVVRLQYHQWiULRDXPHQWRXHPUHVXOWDQGRHPXPDXPHQWRGHPLOQRYDVIDFHVSXEOLFLWiULDV
1RV SUy[LPRV DQRV SODQHMDPRV GDU FRQWLQXLGDGH DR QRVVR PRGHOR GH H[SDQVmR GH LQYHQWiULR
DWUDYpVGDSDUWLFLSDomRGHFRQFRUUrQFLDVGHQRYRVFRQWUDWRVDTXLVLo}HVGHFRQFRUUHQWHVEHPFRPR
DWUDYpVGDFDSWDomRRUJkQLFDGHQRYRVSRQWRVSDUDLQVWDODomRGHSDLQpLVHPHGLItFLRVEDQFDVGH
MRUQDO H VKRSSLQJV 1RVVD HVWUDWpJLD GH H[SDQVmR EXVFD FDSWDU XPD PDLRU H PDLV GLYHUVLILFDGD
DXGLrQFLD QRV QRVVRV DWLYRV DWUDYpV GD DPSOLDomR GD QRVVD DWXDomR JHRJUiILFD H QDV QRVVDV
YHUWLFDLVGHDWXDomRFRPRUXDVWUDQVSRUWHVVKRSSLQJVHOHYDGRUHVHDHURSRUWRV
$OpPGDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRGHLQYHQWiULRLUHPRVUHDOL]DULQYHVWLPHQWRVQDiUHDGHWHFQRORJLD
UHIRUoDQGR R WLPH LQWHUQR GD (OHWURPLGLD DWUDYpV GH QRYDV FRQWUDWDo}HV GHVHQYROYHQGR QRYDV
IHUUDPHQWDV GH WHFQRORJLD SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV LQWHJUDGDV DRV QRVVRV DWLYRV DOpP GR
GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV SURGXWRV FRPR DSOLFDWLYRV SRU H[HPSOR TXH SRVVDP JHUDU XP PDLRU
HQJDMDPHQWRGDQRVVDDXGLrQFLD
'XUDQWHRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHUHDOL]DPRVLQYHVWLPHQWRVQD
H[SDQVmRGDQRVVDUHGHGHHGLItFLRVFRPHUFLDLVHUHVLGHQFLDLVQDGLJLWDOL]DomRGHSDLQpLVHPEDQFDV
GHMRUQDOQDLPSOHPHQWDomRGRSURMHWRHPSDUFHULDFRPD7HP%LFLQDVFLGDGHVGH5HFLIHH5LRGH
-DQHLURHHPDWLYRVGD/LQKDGR0HWU{GH6mR3DXOR
2SODQRGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDSDUDRVDQRVGHHpIRUWHPHQWHFRQFHQWUDGRQD
FRPSUDLQVWDODomRHPDQXWHQomRGHGLVSOD\VHPDPELHQWHVGHWHUFHLURVFRQIRUPHDEDL[R

5XDV L DWpRILQDOGHGHYHPRVLQYHVWLUXPWRWDOGH5PLOK}HVHHPSUHYHPRV
XPLQYHVWLPHQWRWRWDOGH5PLOK}HVSDUDDLPSOHPHQWDomRGRSURMHWR7HPELFLQDVFLGDGHVGR5LR
GH-DQHLURH5HFLIH LL DGLFLRQDOPHQWHGHYHPRVLQYHVWLU5PLOK}HVQDFRPSUDHLQVWDODomRGH
SDLQHOIURQWOLJKWHP&XULWLED

7UDQVSRUWHV L DWpRILQDOGHGHYHPRVLQYHVWLUXPWRWDOGH5PLOK}HVHHP
SUHYHPRVXPLQYHVWLPHQWRWRWDOGH5PLOK}HVSDUDDLPSOHPHQWDomRGRSURMHWR&370QDFLGDGH
GH 6mR 3DXOR LL  HP  SURMHWDPRV LQYHVWLU 5  PLOK}HV QD UHQRYDomR GH DOJXQV SDLQpLV H
LQVWDODomRGHQRYDHVWDomRGRSURMHWRGD/LQKDGR0HWU{GH6mR3DXOR LLL HPSURMHWDPRV
LQYHVWLU5PLOK}HVQDLQVWDODomRGHSDLQpLVHVWiWLFRVGRSURMHWRGD/LQKDGR0HWU{GH6mR3DXOR

$HURSRUWRVHPSURMHWDPRVLQYHVWLU5PLOK}HVQDLQVWDODomRGHSDLQpLVHVWiWLFRV
HGLJLWDLVDGLFLRQDLVGR3URMHWRGRVDHURSRUWRVGH3RUWR$OHJUHH)RUWDOH]D

(OHYDGRUHV HP  SURMHWDPRV LQYHVWLU 5  PLOK}HV QD FRPSUD H LQVWDODomR QRYRV
GLVSOD\V HP HOHYDGRUHV HP SUpGLRV FRPHUFLDLV H UHVLGHQFLDLV DXPHQWDQGR D QRVVD EDVH GH
FRQWUDWRV

6KRSSLQJV HP  SURMHWDPRV LQYHVWLU 5  PLOK}HV QD FRPSUD H LQVWDODomR QRYRV
GLVSOD\VHPVKRSSLQJVFHQWHUVDXPHQWDQGRDQRVVDEDVHGHFRQWUDWRV
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LL

)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$WXDOPHQWHGHIRUPDDUHDOL]DUQRVVRVLQYHVWLPHQWRVDSULQFLSDOIRQWHGHILQDQFLDPHQWRpDJHUDomR
GHFDL[DGDVQRVVDVRSHUDo}HVFRPSOHPHQWDGDVFRPDHPLVVmRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWR
MXQWRDWHUFHLURV
$FUHGLWDPRV TXH DV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR TXH XWLOL]DPRV VmR DGHTXDGDV DR QRVVR SHUILO GH
HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH LQYHVWLPHQWRV VHPSUH SUHVHUYDQGR R SHUILO
DGHTXDGR GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D QRVVD FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR 2
UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH SULPHLUD OLQKD SHUPLWH R HYHQWXDO
DFHVVRDOLQKDVGHFUpGLWRVDGLFLRQDLVQDKLSyWHVHGHKDYHUQHFHVVLGDGH
$GLFLRQDOPHQWHDQRVVD&RPSDQKLDSDVVDSRUXPSURFHVVRGHUHJLVWURGHRIHUWDS~EOLFDSULPiULD
GHDo}HV&DVRDQRVVDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVVHMDHIHWLYDPHQWHUHDOL]DGDVHXVUHFXUVRVVHUmR
XWLOL]DGRVSDUDQRVWHUPRVGLYXOJDGRVQRkPELWRGDUHIHULGDRIHUWD L H[HFXomRGRSODQRGHH[SDQVmR
HP DQGDPHQWR LL  LQYHVWLPHQWRV HP WHFQRORJLD H WUDQVIRUPDomR GLJLWDO H LLL  DTXLVLo}HV
RSRUWXQtVWLFDV H QRYDV FRQFHVV}HV HP OLQKD FRP RV QRVVRV LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV QR LWHP ³L´
DFLPD
(P QmR KDYHQGR QRVVD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV R SODQR GH QHJyFLRV GH QRVVD &RPSDQKLD VHUi
UHGLPHQVLRQDGRGHPRGRTXHQRVVDJHUDomRGHFDL[DVHMDVXILFLHQWHSDUDDVXDLPSOHPHQWDomR
LLL

'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2V 'LUHWRUHV GD QRVVD &RPSDQKLD LQIRUPDUDP TXH DWp R PRPHQWR QmR Ki GHVLQYHVWLPHQWRV HP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E
'HVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
$OpP GDV DTXLVLo}HV LQIRUPDGDV QR LWHP E QmR KRXYH D DTXLVLomR GH TXDLVTXHU SODQWDV
HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU GH PDQHLUD VLJQLILFDWLYD D
FDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHUHPTXHDPHVPDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVTXH
WHQKDPFRQVXPLGRUHFXUVRVLPSRUWDQWHVIRUDRVMiFLWDGRVQRVLWHQVDFLPD
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH
,PSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'SDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
2DQRGHIRLPDUFDGRSHODSDQGHPLDGH&29,'HRLPSDFWRRSHUDFLRQDOLQLFLDOHPGLIHUHQWHV
VHWRUHVGDHFRQRPLDJOREDO1RVVDVRSHUDo}HVEHPFRPRDVRSHUDo}HVGDVVRFLHGDGHVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDVSRUQyVIRUDPDGYHUVDPHQWHDIHWDGDVHPUD]mRGDVPHGLGDVGHUHVWULomR
j FLUFXODomR GH SHVVRDV DGRWDGDV FRPR FRQVHTXrQFLD GD SDQGHPLD GD &29,' HP WUDQVSRUWHV
S~EOLFRVDHURSRUWRVHFHQWURVFRPHUFLDLV shoppings)$FUHGLWDPRVTXHDH[WHQVmRGRVLPSDFWRVGD
SDQGHPLDQRVQRVVRVUHVXOWDGRVSDUDRVSUy[LPRVWULPHVWUHVGHSHQGHUiGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURV
TXHVmRDOWDPHQWHLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLV(PRXWXEURGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH
206 IH]XPDOHUWDSDUDXPDVHJXQGDRQGDGHFRQWiJLRVSULQFLSDOPHQWHQRTXHGL]UHVSHLWRj(XURSD
HDRV(VWDGRV8QLGRVRTXHFRQWULEXLSDUDLQFHUWH]DGHIXWXURVGHVGREUDPHQWRVGDSDQGHPLD
2VLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGRVXUWRGD&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRDYDOLDUHPRVDHYROXomRGRV
HIHLWRVGDDWXDOSDQGHPLDHPQRVVDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVHSHUVSHFWLYDVLQFOXLQGR
TXDOTXHUSRVVtYHODOWHUDomRQDQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV$VQRVVDV
DQiOLVHV VHUmR UHDOL]DGDV HP OLQKD FRP R 2ItFLR &LUFXODU &9061&6(3 Q  HPLWLGR SHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPGHPDUoRGHTXHRULHQWDRVDGPLQLVWUDGRUHVHDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVGHFRPSDQKLDVDEHUWDVDFRQVLGHUDUHPFXLGDGRVDPHQWHRVLPSDFWRVGD&29,'HP
VHXVQHJyFLRVHUHSRUWDUHPQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRVSULQFLSDLVULVFRVHLQFHUWH]DVDGYLQGRV
GHVVDDQiOLVHHPFRQVRQkQFLDFRPDVQRUPDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV
'RSRQWRGHYLVWDJHUHQFLDODGRWDPRVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOHSUHYHQomRFRPQRVVRV
FRODERUDGRUHVSDUDUHGX]LURVULVFRVGHGLVVHPLQDomRGD&29,'HGRVLPSDFWRVGHVWDHPQRVVRV
QHJyFLRVTXHLQFOXHP


3ULRUL]DomRGRWUDEDOKRUHPRWR home office 



6XVSHQVmRGHYLDJHQVLQWHUQDFLRQDLVHQDFLRQDLVGRVFRODERUDGRUHV


6XEVWLWXLomRGHUHXQL}HVSUHVHQFLDLVSRUYLGHRFRQIHUrQFLDVDXGLRFRQIHUrQFLDVRXOLJDo}HV
WHOHI{QLFDV

$IDVWDPHQWRSRUTXDWRU]HGLDVGHFRODERUDGRUHVTXHWHQKDPVLQWRPDVHTXHWLYHUDPFRQWDWR
FRPFDVRVFRQILUPDGRVRXVXVSHLWRV LVRODPHQWRVRFLDO 

$IDVWDPHQWRSRUVHWHGLDVGRVFRODERUDGRUHVRULXQGRVGHTXDOTXHUSDtVDFRQWDUGDGDWDGH
VDtGDGRH[WHULRU LVRODPHQWRVRFLDO 


5HFOXVmRGHTXDWRU]HGLDVHPFDVRVGHYLDJHQVLQWHUQDFLRQDLV



2ULHQWDo}HVSHULyGLFDVDRVFRODERUDGRUHVVREUHIRUPDVGHSUHYHQomRGDGRHQoD

$R ORQJR GRV  PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  R QRVVR tQGLFH GH LQDGLPSOrQFLD
GHPRVQWURX IOXWXDo}HV DWtSLFDV SDUD R QRVVR QHJyFLR HVVDV IOXWXDo}HV VmR GHVGREUDPHQWRV GD
SDQGHPLD &29,' FRQIRUPH MXVWLILFDWLYDV GRV QRVVRV FOLHQWHV FRQIRUPH GHQRWDGR QR TXDGUR
DEDL[R

0RWLYR,QDGLPSOrQFLD -DQ )HY 0DU $EU 0DL -XQ -XO $JR 6HW
&29,'



















2XWURV0RWLYRV

 















7RWDO,QDGLPSOrQFLD

,QDGLPSOrQFLD
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1RVHJXQGRWULPHVWUHGHREVHUYDPRVXPDTXHGDGHQDJHUDomRGHUHFHLWDOtTXLGD 5
 PLOK}HV FRPSDUDGR FRP 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH   SULQFLSDOPHQWH HP
GHFRUUrQFLD GDV PHGLGDV GH SUHYHQomR H D UHVWULomR GH FLUFXODomR GRV KDELWDQWHV UHVXOWDQWHV GD
SDQGHPLD
1RWHUFHLURWULPHVWUHWLYHPRVXPDTXHGDGHQDFRPSDUDomRFRPRPHVPRWULPHVWUHGH
HPYLUWXGHGDVXVSHQVmRGHGHWHUPLQDGDVPHGLGDVUHVWULWLYDVHDUHWRPDGDJUDGXDOGD
FLUFXODomRGHSHVVRDV QRILQDOGRWULPHVWUH 
$&RPSDQKLDWDPEpPLPSOHPHQWRXXPDVpULHGHDo}HVSDUDPDQXWHQomRRSHUDFLRQDOHDJHVWmR
GRFDL[D'HQWUHDVDo}HVWRPDGDVXPDGDVSULQFLSDLVIRLDUHYLVmRGRVFRQWUDWRVGHFRQFHVV}HV
HOLFLWDo}HVJHUDQGRXPDHFRQRPLD UHGXomRGHGHVSHVD GH5PLO1mRWLYHPRV
UHQHJRFLDo}HVUHOHYDQWHVFRPUHODomRDRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVYLJHQWHV
(VWDPRV PRQLWRUDQGR RV GHVGREUDPHQWRV GD SDQGHPLD HP UD]mR GD GLVVHPLQDomR JOREDO GD
&29,'FRPRREMHWLYRGHSUHVHUYDUDQRVVDVHJXUDQoDGHQRVVRVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHV
HFOLHQWHVEHPFRPRPDSHDQGRRVUHIOH[RVGDSDQGHPLDHPQRVVRVQHJyFLRV1mRWHPRVFRPR
SUHYHU TXDQGR DV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR VRFLDO GHL[DUmR GH VHU QHFHVViULDV H HP QRVVR
HQWHQGLPHQWR R UHWRUQR jV DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV QRV HVFULWyULRV GHYHUi DFRQWHFHU GH IRUPD
JUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVHJUDGXDOPHQWHVH
WRUQHPLQH[LVWHQWHV
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3URMHo}HV'LYXOJDGDV(3UHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDRSWRX
SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWR($OWHUDo}HV'DV3URMHo}HV'LYXOJDGDV
D
,QIRUPDUTXDLVHVWmRVHQGRVXEVWLWXtGDVSRUQRYDVSURMHo}HVLQFOXtGDVQRIRUPXOiULR
HTXDLVGHODVHVWmRVHQGRUHSHWLGDVQRIRUPXOiULR
1RVWHUPRVGRDUWLJRD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDRSWRX
SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDVFRQWURODGDV
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'HVFULomRGD(VWUXWXUD$GPLQLVWUDWLYD
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpH[HUFLGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHXPD'LUHWRULD$LQGD
GHPRGRDDX[LOLDURVDGPLQLVWUDGRUHVHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRPLWrVSRGHUmRVHULQVWLWXtGRV
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDQGR QHFHVViULR FRPR R &RPLWr GH )LQDQoDV TXH VH UH~QH
WULPHVWUDOPHQWH SDUD DQiOLVH GR GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR R &RPLWr GH ([SDQVmR TXH VH UH~QH
WULPHVWUDOPHQWHSDUDGLVFXVVmRGHSURMHWRVHSODQRVGHH[SDQVmRR&RPLWrGH1HJyFLRVH,QRYDomR
TXH RFRUUH WULPHVWUDOPHQWH SDUD GLVFXVV}HV HVWUDWpJLFDV QRYRV LQYHVWLPHQWRV H SURMHWRV GH
LQRYDomR R &RPLWr GH 3HVVRDO RFRUUH VHPHVWUDOPHQWH SDUD DQiOLVH GH GHVHPSHQKR H HVWUXWXUD
FRUSRUDWLYDHR&RPLWr(VWUDWpJLFRDQXDOSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHSODQRVGHDDQRV
D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
(i)
se possuem regimento interno próprio, informando, em caso positivo, órgão
responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue esses regimentos,
locais na rede mundial de computadores onde esses documentos podem ser consultados
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOIRLGHYLGDPHQWHDSURYDGRHP
UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH GH]HPEUR GH  H TXH SRGH VHU
FRQVXOWDGR QR ZHEVLWH GD &90 ZZZFYPJRYEU  QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
KWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHQDVHGHGD&RPSDQKLD
(ii)
se o emissor possui comitê de auditoria estatutário, informando, caso positivo, suas
principais atribuições, forma de funcionamento e se o mesmo atende aos requisitos da
regulamentação emitida pela CVM a respeito do assunto
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDQmRHVWDWXWiULRRTXDOSRVVXLDXWRQRPLD
RSHUDFLRQDO UHSRUWDQGRVH GLUHWDPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 3RVVXL PHPEUR
LQGHSHQGHQWH HVSHFLDOLVWD FRP H[SHULrQFLD FRPSURYDGD QD iUHD FRQWiELOVRFLHWiULD GH FRQWUROHV
LQWHUQRVILQDQFHLUDHGHDXGLWRULDFXPXODWLYDPHQWHEHPFRPR RUoDPHQWRFRPSDUWLOKDGRFRPRV
GHPDLV yUJmRV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD QmR YLQFXODGR j JHVWmR H[HFXWLYD  R TXH SHUPLWH D
FRQWUDWDomRGHHVSHFLDOLVWDVH[WHUQRVTXDQGRQHFHVViULR
(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
(PERUD D &RPSDQKLD QmR SRVVXD XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV GH H[WUD
DXGLWRULDFRPRDXGLWRULQGHSHQGHQWHQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDO
FRUUHQWHQmRFRQWUDWDPRVVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULDFRPQRVVRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
9DOHFLWDUTXHQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDpUHVSRQVDELOLGDGHGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
3DUD ILQV GH DYDOLDomR GR WUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH RV DXGLWRUHV GHYHP VH UHSRUWDU DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR TXDLVTXHU GLVFXVV}HV KDYLGDV FRP RV FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLD H D JHVWmR VREUH SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV PXGDQoD QR HVFRSR GRV WUDEDOKRV
GHILFLrQFLDV UHOHYDQWHV H IDOKDV VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV H WUDWDPHQWR FRQWiEHLV DOWHUQDWLYRV
DYDOLDomR GRV ULVFRV H DQiOLVH GH SRVVLELOLGDGH GH IUDXGHV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGH
FRQYRFDURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHRVGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD
&RPSDQKLD SDUD SUHVWDU RV HVFODUHFLPHQWRV TXH HQWHQGHU QHFHVViULRV $GHPDLV R &RPLWr GH
$XGLWRULD TXH VH UHSRUWD DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VXSHUYLVLRQD WRGDV VXDV DWLYLGDGHV GRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHSRGHUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVXEVWLWXLomRGHVWHV
FDVRHQWHQGDTXHDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVQmRHVWiVDWLVIDWyULD
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E
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GR QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO D 'LUHWRULD FXMRV PHPEURV VHUmR HOHLWRV H
GHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWDGHQRPtQLPR GRLV H
QR Pi[LPR  VHLV  PHPEURV VHQGR  XP  'LUHWRU3UHVLGHQWH  XP  'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV XP 'LUHWRU)LQDQFHLURHRVGHPDLVVHHOHLWRVWHUmRVXDVDWULEXLo}HVGHVLJQDGDV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDUHXQLmRTXHRVHOHJHU2VFDUJRVGH'LUHWRU3UHVLGHQWHH'LUHWRU
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV VmR GH SUHHQFKLPHQWR REULJDWyULR H RV GHPDLV GH SUHHQFKLPHQWR
IDFXOWDWLYR2V'LUHWRUHVSRGHUmRDFXPXODUFDUJRV
(P FRQIRUPLGDGH FRP R (VWDWXWR 6RFLDO H R 5HJLPHQWR ,QWHUQR GD 'LUHWRULD p GH VXD
UHVSRQVDELOLGDGH
A.

De acordo com o Estatuto Social, como órgão colegiado:
D
DGPLQLVWUDU RV QHJyFLRV VRFLDLV HP JHUDO H SUDWLFDU SDUD WDQWR WRGRV RV DWRV
QHFHVViULRV RX FRQYHQLHQWHV UHVVDOYDGRV DTXHOHV SDUD RV TXDLV VHMD SRU OHL RX SHOR
SUHVHQWH (VWDWXWR DWULEXtGD D FRPSHWrQFLD j $VVHPEOHLD *HUDO RX DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
E
UHDOL]DUWRGDVDVRSHUDo}HVHSUDWLFDUWRGRVRVDWRVGHDGPLQLVWUDomRQHFHVViULRVj
FRQVHFXomR GRV REMHWLYRV GH VHX FDUJR GH DFRUGR FRP D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV
HVWDEHOHFLGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQFOXLQGR UHVROYHU VREUH D DSOLFDomR GH
UHFXUVRV WUDQVLJLU UHQXQFLDU FHGHU GLUHLWRV FRQIHVVDU GtYLGDV ID]HU DFRUGRV ILUPDU
FRPSURPLVVRV FRQWUDLU REULJDo}HV FHOHEUDU FRQWUDWRV DGTXLULU DOLHQDU H RQHUDU EHQV
PyYHLVHLPyYHLVSUHVWDUFDXomRDYDLVHILDQoDVHPLWLUHQGRVVDUFDXFLRQDUGHVFRQWDU
VDFDU H DYDOL]DU WtWXORV HP JHUDO DVVLP FRPR DEULU PRYLPHQWDU H HQFHUUDU FRQWDV HP
HVWDEHOHFLPHQWRVGHFUHGLWRREVHUYDGDVDVUHVWULo}HVOHJDLVHDVGLVSRVLo}HVHVWDEHOHFLGDV
QHVWH(VWDWXWR6RFLDO
F
SUHSDUDU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV H WULPHVWUDLV SDUD VXEPLVVmR DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR VH IRU R FDVR GHPRQVWUDo}HV RX EDODQFHWHV
HPLWLGRVHPPHQRUSHULRGLFLGDGH
G
DSURYDUHVXEPHWHUDQXDOPHQWHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHP
FRPRDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRUSDUDDSUHFLDomR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD$VVHPEOHLD*HUDO
H
SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRRUoDPHQWRDQXDORRUoDPHQWRGHFDSLWDOR
SODQRGHQHJyFLRVHRSODQRSOXULDQXDO
I

GHOLEHUDUVREUHDDEHUWXUDHRIHFKDPHQWRGHILOLDLVH

J
GHFLGLUVREUHTXDOTXHUDVVXQWRTXHQmRVHMDGHFRPSHWrQFLDSULYDWLYDGD$VVHPEOHLD
*HUDORXGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
B.

Compete ao Diretor-Presidente, individualmente:
L

FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRSODQHMDPHQWRJHUDOGD&RPSDQKLD

LL  SUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD
LLL  H[HUFHUDVXSHUYLVmRJHUDOGDVFRPSHWrQFLDVHDWULEXLo}HVGD'LUHWRULD
LY  PDQWHURVDFLRQLVWDVLQIRUPDGRVVREUHDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHRDQGDPHQWRGH
VXDVRSHUDo}HVH
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Y  H[HUFHURXWUDVDWLYLGDGHVTXHOKHIRUHPDWULEXtGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, individualmente:
L
SUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90jVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRVGH
EDOFmR RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR PDQWHU
DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GD &RPSDQKLDHPFRQIRUPLGDGHFRPDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOGD
&90HDWHQGHUjVGHPDLVH[LJrQFLDVGHVVDUHJXODPHQWDomR
LL  UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDLVRODGDPHQWHSHUDQWHD&90DVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRV
GHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
LLL  GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDV
SHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
LY  UHSUHVHQWDU LVRODGDPHQWH D &RPSDQKLD SHUDQWH RV yUJmRV GH FRQWUROH H GHPDLV
LQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQRPHUFDGRGHFDSLWDLV LQFOXLQGR&90%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO%
LQVWLWXLomRHVFULWXUDGRUDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHQWLGDGHVDGPLQLVWUDGRUDVGH
PHUFDGRVGHEDOFmRRUJDQL]DGRV FRPSHWLQGROKHSUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj
&90 jV EROVDV GH YDORUHV RX PHUFDGRV GH EDOFmR RQGH IRUHP QHJRFLDGRV RV YDORUHV
PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR PDQWHU DWXDOL]DGR R UHJLVWUR GD &RPSDQKLD HP
FRQIRUPLGDGHFRPDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOGD&90HDWHQGHUjVGHPDLVH[LJrQFLDVGHVVD
UHJXODPHQWDomR
Y  UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDLVRODGDPHQWHSHUDQWHD&90DVEROVDVGHYDORUHVRXPHUFDGRV
GHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
C.

Compete ao Diretor Financeiro, individualmente:
L
FRRUGHQDUDGPLQLVWUDUGLULJLUHVXSHUYLVLRQDUDiUHDILQDQFHLUDMXUtGLFDGHUHFXUVRV
KXPDQRVWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLD
LL 

GLULJLUHRULHQWDUDHODERUDomRGRRUoDPHQWR

LLL  GLULJLU H RULHQWDU DV DWLYLGDGHV GH WHVRXUDULD GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D FDSWDomR H
DGPLQLVWUDomRGHUHFXUVRV
LY  HVWDEHOHFHUHVXSHUYLVLRQDURUHODFLRQDPHQWRGD&RPSDQKLDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
QDFLRQDLVHHVWUDQJHLUDVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHFRQWUROHGRVLVWHPDILQDQFHLURHGR
PHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVDXWRULGDGHVILVFDLVDXWRULGDGHVDGXDQHLUDVHDXWRULGDGHV
SUHYLGHQFLiULDV Y SODQHMDUDHODERUDomRGRRUoDPHQWRFRQVROLGDGRGRSODQRGHQHJyFLRV
HRUoDPHQWRSOXULDQXDOGD&RPSDQKLD
YL VXSHUYLVLRQDUHDGPLQLVWUDUDViUHDVRXIXQo}HVGHFRQWUROHVHSURMHo}HVILQDQFHLUDVGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQVROLGDQGRHUHSRUWDQGRRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHGHVXDV
VXEVLGLiULDV
YL SURVSHFWDUDQDOLVDUHQHJRFLDURSRUWXQLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVHGHVLQYHVWLPHQWRSDUD
D&RPSDQKLD
YLLL  DQDOLVDUHDYDOLDUDWLYLGDGHVDVHUHPGHVHQYROYLGDVHRXUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLD
LQFOXVLYHDSDUWLUGRHVWXGRGDYLDELOLGDGHHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGDVQRYDVRSRUWXQLGDGHVGH
QHJyFLRVH
L[  GHVHPSHQKDUDVRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPGHWHPSRVHPWHPSRVGHWHUPLQDGDV
SHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
$&RPSDQKLDFRQWDDWXDOPHQWHFRPXPD'LUHWRUDGH1RYRV1HJyFLRVUHVSRQViYHOSHODH[SDQVmR
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFXMDVDWULEXLo}HVLQFOXHPSULQFLSDOPHQWHDSURVSHFomRDQiOLVHH
QHJRFLDomRGHQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHSDUFHULDOLFLWDo}HVH0 $VGD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLXP'LUHWRU&RPHUFLDOFXMDVDWULEXLo}HVLQFOXHP L RPRQLWRUDPHQWRH
DGPLQLVWUDomR GDV iUHDV GH YHQGDV LL  D VXSHUYLVmR GDV iUHDV GH UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV
DQXQFLDQWHVHDJrQFLDVGHSXEOLFLGDGHH LLL DSURVSHFomRGHQRYDVRSRUWXQLGDGHVGHLQVHUomRGH
PtGLDHSXEOLFLGDGH22+
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)LVFDOVRPHQWHVHUiLQVWDODGRQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHPTXHIRUFRQYRFDGRPHGLDQWH
GHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDVFRQIRUPHSUHYLVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDRFRQVHOKRILVFDOQmRHVWiLQVWDODGRHQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR
4XDQGRLQVWDODGRR&RQVHOKR)LVFDOVHUiFRPSRVWRGHQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR 
PHPEURVHVXSOHQWHVHPLJXDOQ~PHUR DFLRQLVWDVRXQmR WRGRVHOHVTXDOLILFDGRVHPFRQIRUPLGDGH
FRPDVGLVSRVLo}HVOHJDLV
G
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGH
FDGD yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
1RV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD FRQIRUPH DSURYDGR SRU $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSHWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
HVWUXWXUDUXPSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXVFRPLWrVHGD'LUHWRULD
&RQWXGRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHIRLFULDGRHP
GHGH]HPEURGHDLQGDQmRHVWUXWXURXQRVVRSURFHVVRGHDYDOLDomRVHQGRFHUWRTXHXWLOL]DUi
FRPRGLUHWUL]HVDVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHGR&yGLJR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD ³&%*&´ 
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
1RVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDR3UHVLGHQWHGR
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR FRQGX]LUi DR PHQRV XPD YH] D FDGD PDQGDWR VH QHFHVViULR FRP R
VXSRUWHGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGDXPSURFHVVRGHDYDOLDomRIRUPDOHHVWUXWXUDGDYLVDQGR
DSULPRUDUVLVWHPDWLFDPHQWHDHILFLrQFLDGRyUJmRUHIHUHQWHDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHQTXDQWR
yUJmR FROHJLDGR D FDGD XP GH VHXV PHPEURV LQGLYLGXDOPHQWH DR SUHVLGHQWH GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRDRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHDRVPHPEURVGRFRPLWrGHDXGLWRULD(VWDUiHOHJtYHO
SDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURXDYDOLDGRRPHPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULDTXHHVWLYHUQDIXQomRSRUSHORPHQRV TXDWUR UHXQL}HVRUGLQiULDV
GHVGHD~OWLPDDYDOLDomR
$DYDOLDomRGHYHUiREVHUYDURVVHJXLQWHVUHTXLVLWRVPtQLPRV
L

H[SRVLomRGRVDWRVGHJHVWmRSUDWLFDGRVTXDQWRjOLFLWXGHHjHILFiFLDGDDomRDGPLQLVWUDWLYD

LL 

FRQWULEXLomRSDUDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRH

LLL 
FRQVHFXomRGRVREMHWLYRVHVWDEHOHFLGRVQRSODQRGHQHJyFLRVHDWHQGLPHQWRjHVWUDWpJLDGH
ORQJRSUD]R
2V DYDOLDGRV GHYHP UHVSRQGHU D SHUJXQWDV HVSHFtILFDV H ID]HU VXD DYDOLDomR VREUH DV FLQFR
GLPHQV}HVIXQGDPHQWDLVSDUDDHILFiFLDGRyUJmRVREDYDOLDomR
L

IRFRHVWUDWpJLFRGRyUJmRGD&RPSDQKLD

LL 

FRQKHFLPHQWRHLQIRUPDo}HVVREUHRQHJyFLRHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

LLL 

LQGHSHQGrQFLDHSURFHVVRGHWUDEDOKRGRyUJmRGD&RPSDQKLD

LY 

IXQFLRQDPHQWRGDVUHXQL}HVHGRVyUJmRVGD&RPSDQKLDH

764

PÁGINA: 222 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

Y

PRWLYDomRHDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHV

2 UHVXOWDGR FRQVROLGDGR GDV DYDOLDo}HV p GLVFXWLGR HP UHXQLmR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
TXDQGRVmRGHILQLGRVRVSODQRVSDUDHYHQWXDLVPHOKRULDV
2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR GRV GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD H GRV PHPEURV GR FRPLWr GH DXGLWRULD VHUmR
GLYXOJDGRV DWRGRVRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRFRQIRUPHGHWHUPLQDURSUHVLGHQWH
VHQGR FHUWR TXH FDGD PHPEUR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR SUHVLGHQWH GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRVHUmRGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHIHHGEDFNLQGLYLGXDLV
$DYDOLDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGDDRPHQRVXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGRUHVSHFWLYR
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPLWrGH$XGLWRULD
1RVWHUPRVGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQGX]LUi
DQXDOPHQWH VH QHFHVViULR FRP R VXSRUWH GH DVVHVVRULD H[WHUQD HVSHFLDOL]DGD XP SURFHVVR GH
DYDOLDomR IRUPDO H HVWUXWXUDGD YLVDQGR D DSULPRUDU VLVWHPDWLFDPHQWH D HILFLrQFLD GR FRPLWr GH
DXGLWRULD HQTXDQWR yUJmR FROHJLDGR H GRV PHPEURV GR FRPLWr GH DXGLWRULD 2V UHVXOWDGRV GDV
DYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRHDRSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRGD&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
1RV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR RV SURFHVVRV GH DYDOLDomR VHUmR UHDOL]DGRV QR
PtQLPR XPD YH]GXUDQWHDYLJrQFLDGRPDQGDWRGDDGPLQLVWUDomR
&RQVLGHUDQGRTXHDLQGDQmRIRLGHILQLGRFRPRVHGDUiRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRQIRUPHGHVFULWR
DFLPDQmRpSRVVtYHOLQIRUPDUVXDDEUDQJrQFLDHVHVHUiIHLWDVRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVH
LQFOXLUiWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
(ii)

metodologia adotada e os principais critérios utilizados na avaliação

&RQVLGHUDQGRTXHDLQGDQmRIRLGHILQLGRFRPRVHGDUiRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRQIRUPHGHVFULWR
DFLPDQmRpSRVVtYHOLQIRUPDUTXDOVHUiDPHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQD
DYDOLDomRVXDDEUDQJrQFLDHVHVHUiIHLWDVRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLUiWDPEpPD
DYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
(iii)
como os resultados da avaliação são utilizados pelo emissor para aprimorar o
funcionamento deste órgão
2VUHVXOWDGRVGDVUHVSHFWLYDVDYDOLDo}HVVmROHYDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVmRXWLOL]DGRV
SDUD LGHQWLILFDU SRQWRV IRUWH H RV TXH GHYHP VHU PHOKRUDGRV SRU FDGD yUJmR H VHXV UHVSHFWLYRV
PHPEURV
(iv)

se foram contratados serviços de consultoria ou assessoria externos

$ &RPSDQKLD QmR FRQWUDWRX VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD RX DVVHVVRULD H[WHUQRV SDUD DX[LOLDU QR
SURFHGLPHQWRGHDYDOLDomRLQWHUQD&RQWXGRFRQVLGHUDQGRTXHDLQGDQmRIRLGHILQLGRFRPRVHGDUi
RSURFHVVRGHDYDOLDomRFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDQmRpSRVVtYHOGL]HUVHQmRVHUmRFRQWUDWDGRV
VHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDDUHDOL]DomRGDVDYDOLDo}HV
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12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVjV$VVHPEOHLDV*HUDLV
'HVFUHYHUDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLVLQGLFDQGR
D

3UD]RVGHFRQYRFDomR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD SUiWLFD GLIHUHQFLDGD TXDQWR DRV SUD]RV GH FRQYRFDomR HP UHODomR DR
SUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiFRQYRFDGDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXQRVFDVRVSUHYLVWRVHPOHLSRUDFLRQLVWDVRXSHOR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGR
LQVWDODGRPHGLDQWHDQ~QFLRSXEOLFDGRGHYHQGRDSULPHLUDFRQYRFDomRVHUIHLWDFRPQRPtQLPR
 TXLQ]H  GLDV GH DQWHFHGrQFLD H D VHJXQGD FRP DQWHFHGrQFLD PtQLPD GH  RLWR  GLDV GD
UHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO,QGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDOLGDGHSUHYLVWDQRHVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLDHQD/HLGDV6$pFRQVLGHUDGDUHJXODUPHQWHLQVWDODGDTXDOTXHU$VVHPEOHLD
*HUDODTXHFRPSDUHFHUDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDV
E

&RPSHWrQFLDV

&RPRFRQVWDGD/HLGDV6RFLHGDGHSRU$o}HVD$VVHPEOHLD*HUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHXPD
YH]SRUDQRQRV TXDWUR SULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUD L WRPDU
DVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LL GHOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV LLL HOHJHU
RVDGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRIRURFDVRH LY DSURYDUDFRUUHomR
GDH[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 

DOWHUDUR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

LLL 
GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
LY 
HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGR
LQVWDODGR
Y
IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR
YL 
GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU GHFLVmR UHODFLRQDGD j IXVmR LQFRUSRUDomR FLVmR RX RXWUD
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHQYROYHQGRD&RPSDQKLDRXTXDOTXHUVRFLHGDGHQD&RPSDQKLD
YLL 
GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU GHFLVmR UHODFLRQDGD j GLVVROXomR RX OLTXLGDomR HQYROYHQGR
&RPSDQKLDHRXFHVVDomRGRHVWDGRGHOLTXLGDomRGD&RPSDQKLD
YLLL  DSURYDUSODQRVGHFRQFHVVmRGHDo}HVRXGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
L[ 
DSURYDUSUHYLDPHQWHDQHJRFLDomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRQDV
KLSyWHVHVFXMDDSURYDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOVHMDSUHVFULWDQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
[
GHOLEHUDUVREUHDGLVSHQVDGDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVHPFDVR
GHVDtGDYROXQWiULDGR1RYR0HUFDGR
[L 
VXVSHQGHU R H[HUFtFLR GH GLUHLWRV GH DFLRQLVWD FRQIRUPH SUHYLVWR HP OHL H QHVWH (VWDWXWR
6RFLDOQmRSRGHQGRQHVVDGHOLEHUDomRYRWDUR V DFLRQLVWD V FXMRVGLUHLWRVSRGHUmRVHUREMHWRVGH
VXVSHQVmR
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[LL 
HOHJHUHGHVWLWXLUROLTXLGDQWHEHPFRPRR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGR
GHOLTXLGDomR
GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
F
(QGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoRItVLFR$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQDQGDU±SDUWH
(QGHUHoRHOHWU{QLFRKWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU
G

,GHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH QDV
$VVHPEOHLDV*HUDLVDSOLFDQGRVHjKLSyWHVHDVUHJUDVFRQVWDQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUD
$HVVHUHVSHLWRD/HLGDV6$SUHYrTXHRDFLRQLVWDQmRSRGHUiYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGDDVVHPEOHLD
JHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOH
jDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHPHPTXDLVTXHURXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLi
ORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR
$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVR
pDQXOiYHOHRDFLRQLVWDUHVSRQGHUiSHORVGDQRVFDXVDGRV2VFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVmRLGHQWLILFDGRV
QRVWHUPRVGD/HLGDV6$HDGPLQLVWUDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1DDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVpUHJLVWUDGDDDEVWHQomRGRVDFLRQLVWDVTXHWHQKDP
TXDOTXHULQWHUHVVHUHODFLRQDGRjVPDWpULDVDVHUHPGHOLEHUDGDVSHODDVVHPEOHLD
H

6ROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$RVDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDVSRGHPVHU
UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRUHV FRQVWLWXtGRV Ki PHQRV GH  XP  DQR H FXPXODWLYDPHQWH VHU
DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD RX
DGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
1RVWHUPRVGRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6$HHPFRQIRUPLGDGHFRPR2ItFLR&LUFXODU
&906(3  RV DFLRQLVWDV TXH VmR SHVVRDV MXUtGLFDV SRGHP VHU UHSUHVHQWDGRV SRU VHXV
UHSUHVHQWDQWHV OHJDLV RX SURFXUDGRUHV GHYLGDPHQWH QRPHDGRV FRPR WDO GH DFRUGR FRP QRVVR
(VWDWXWR6RFLDORXFRPDVUHJUDVSUHYLVWDVQR&yGLJR&LYLO$VVLPQRFDVRGHSHVVRDVMXUtGLFDV
VHXVSURFXUDGRUHVQmRSUHFLVDPVHUDFLRQLVWDVDGYRJDGRVRXDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
I
)RUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR
2VDFLRQLVWDVSRGHUmRID]HUVHUHSUHVHQWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVSRUSURFXUDGRUFRQVWLWXtGRKi
PHQRV GH XP DQR H TXH WDPEpP VHMD QRVVR DFLRQLVWD DGYRJDGR UHSUHVHQWDQWH GD LQVWLWXLomR
ILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV-XQWDPHQWH
FRP R LQVWUXPHQWR GH SURFXUDomR GHYHUmR VHU DSUHVHQWDGRV RV DWRV FRQVWLWXWLYRV GRV DFLRQLVWDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHRVGRFXPHQWRVFRPSUREDWyULRVGDUHJXODULGDGHGDUHSUHVHQWDomRGHVWHVSHORV
VLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV
$&RPSDQKLDDGPLWHSURFXUDo}HVHQYLDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFRGHVGHTXHQDGDWDGD$VVHPEOHLD
VHMDPDSUHVHQWDGRVRVGRFXPHQWRVRULJLQDLV1mRKiSUD]RSUpYLRSDUDGHSyVLWRGRLQVWUXPHQWRGH
PDQGDWRPDVRULHQWDPRVQRVVRVDFLRQLVWDVDHQYLDUHPFRPQRPtQLPR TXDUHQWDHRLWR KRUDV
GHDQWHFHGrQFLDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
$OpP GLVWR QmR DGRWDPRV SURFHGLPHQWR GH RXWRUJD GH SURFXUDo}HV SRU PHLR HOHWU{QLFR H QmR
SRVVXtPRVQHQKXPDRXWUDUHJUDSROtWLFDRXSUiWLFDSDUDDDFHLWDomRGHSURFXUDo}HVGHDFLRQLVWDV
DOpPGRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHO
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J
)RUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
3DUDH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGHYRWRDGLVWkQFLDFRPHQYLRGLUHWRSDUDD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDV
GHYHPHQYLDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVSDUDD&RPSDQKLD
D
YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH SUHHQFKLGR UXEULFDQGR H
DVVLQDQGRH
E

FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV

L

SDUDDVSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRDFLRQLVWD

LL 
SDUD SHVVRDV MXUtGLFDV LL  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO FRQVROLGDGR H RV
GRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOGRDFLRQLVWDH LL GRFXPHQWRGH
LGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOH
LLL 
SDUDIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR LLL ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR LLL HVWDWXWR
RXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRH LLL GRFXPHQWR
GHLGHQWLILFDomRFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDO
LY 
(PUHODomRDRVGRFXPHQWRVLQGLFDGRVQRVLWHQV$H%DFLPDVROLFLWDPRVFRQIRUPHRFDVR
UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR FRQVXODUL]DomR UHVVDOYDGRV RV SURFHGLPHQWRV DOWHUQDWLYRV
HYHQWXDOPHQWHDGPLWLGRVHPUD]mRGHDFRUGRVRXFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 2VEROHWLQVGHYRWRD
GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR VHUmR FRQVLGHUDGRV DSHQDV VH UHFHELGRV
SHOD&RPSDQKLDHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDVDQWHVGDGDWDGDDVVHPEOHLD1RVWHUPRVGRDUW
8 GD ,QVWUXomR&90FRPXQLFDUHPRVDRVDFLRQLVWDVVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmR
VXILFLHQWHVSDUD TXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGRRXRVSURFHGLPHQWRVHSUD]RVSDUDHYHQWXDO
UHWLILFDomRRXUHHQYLRFDVRQHFHVViULR
K
6HDFRPSDQKLDGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD2VDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHHVWHMDP
GHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWLWXLo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHP
HVVHWLSRGHVHUYLoR2VHUYLoRGHFROHWDHWUDQVPLVVmRGHLQVWLWXLo}HVHSUHHQFKLPHQWRGHYRWRSRGHUi
VHUUHDOL]DGRWDPEpPSHORDJHQWHHVFULWXUDGRUGD&RPSDQKLD
L
,QVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
2VDFLRQLVWDVTXHSUHWHQGDPLQFOXLUSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRRXGHFDQGLGDWRVSDUDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRXSDUDR&RQVHOKR)LVFDOVREDIRUPDGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHPHQYLDUVXDVSURSRVWDV
SHORFRUUHLR $YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQDQGDU±SDUWH DRVFXLGDGRVGD'LUHWRULD
GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDSURSRVWDRXSRUFRUUHLR
HOHWU{QLFRSDUDUL#HOHWURPLGLDFRPEUWDOFRPRSUHYLVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
TXDUHQWDHFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomR(QTXDQWRDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWD
GHFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGRSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUH L RSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWp YLQWH
HFLQFR GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDRX LL R
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SULPHLURGLD~WLODSyVDRFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUD
HOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOHPDWp YLQWHHFLQFR GLDV
DQWHVGDGDWDGHUHDOL]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
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
2XWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLD
1mRDSOLFiYHO
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5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

IUHTXrQFLDGDVUHXQL}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH SHOR PHQRV  VHLV  YH]HV DR DQR
FRQIRUPHFDOHQGiULRDQXDODVHUDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDSULPHLUDUHXQLmRDVH
UHDOL]DUDSyVDHOHLomRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHQHFHVViULR
$VFRQYRFDo}HVSDUDDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRVHUHQWUHJXHVSRUPHLR
HOHWU{QLFRRXSRUFDUWDSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR9LFH3UHVLGHQWHVH
DXVHQWHRSULPHLURDFDGDPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRV FLQFR GLDV
GH DQWHFHGrQFLD H FRP LQGLFDomR GD GDWD KRUD OXJDU RUGHP GR GLD GHWDOKDGD H GRFXPHQWRV D
VHUHPGLVFXWLGRVQDTXHODUHXQLmR4XDLVTXHU GRLV &RQVHOKHLURVSRGHUmRPHGLDQWHVROLFLWDomR
HVFULWD DR 3UHVLGHQWH VROLFLWDU TXH XPD UHXQLmR VHMD FRQYRFDGD RX TXH LWHQV VHMDP LQFOXtGRV QD
RUGHPGRGLD
&DVRQmRHVWHMDPILVLFDPHQWHSUHVHQWHVRVPHPEURVGR&RQVHOKRGHSRGHUmRPDQLIHVWDUVHXYRWR
SRUPHLRGH D GHOHJDomRGHSRGHUHVIHLWDHPIDYRUGHRXWURPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
E YRWRHVFULWRHQYLDGRDQWHFLSDGDPHQWHH F YRWRHVFULWRWUDQVPLWLGRSRUFRUUHLRHOHWU{QLFRRXSRU
TXDOTXHURXWURPHLRGHFRPXQLFDomREHPSRUVLVWHPDGHiXGLRRXYLGHRFRQIHUrQFLDRXRXWURVPHLRV
VHPHOKDQWHVGHVGHTXHSHUPLWDPDLGHQWLILFDomRHSDUWLFLSDomRHIHWLYDQDUHXQLmRGHIRUPDTXHRV
SDUWLFLSDQWHVFRQVLJDPVLPXOWDQHDPHQWHRXYLUXQVDRVRXWURV

1R~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUHXQLXRUGLQiULDHH[WUDRUGLQDULDPHQWH
QRYH  YH]HV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH UH~QH HP FRQIRUPLGDGH FRP R FDOHQGiULR DQXDO
DSURYDGRQRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPVXDSULPHLUDUHXQLmRRXFRQIRUPHQHFHVViULRH
UHTXHULGR
E
VHH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
3DUDLQIRUPDo}HVVREUHRV$FRUGRVGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH
&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHVFRQIRUPHDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHP
GHGH]HPEURGH
1RVWHUPRVGHUHIHULGDSROtWLFDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHQYROYLGRHP
SURFHVVRGHDSURYDomRRXTXHHVWLYHUHPXPDVLWXDomRSHVVRDOGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUi
LQIRUPDU HVVD VLWXDomR DR QRVVR 'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR H VH UHOHYDQWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHVSRQViYHO SHOD DQiOLVH HRX DSURYDomR H GHYHUi H[SOLFDU VHX HQYROYLPHQWR QD
WUDQVDomRHPHGLDQWHVROLFLWDomRIRUQHFHUGHWDOKHVHH[SOLFDo}HVVREUHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGD
WUDQVDomRHVXDVLWXDomR
$OpPGLVWRQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLGDV6$RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV TXH HVWHMDP HP VLWXDomR GH LQWHUHVVH SHVVRDO FRQIOLWDQWH
GHYHUmRFLHQWLILFDURVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHVHXLPSHGLPHQWRHID]HU
FRQVLJQDU HP DWD GH UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D QDWXUH]D H D H[WHQVmR GR VHX
LPSHGLPHQWR
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G
VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
$ &RPSDQKLD DGRWD XPD SROtWLFD GH LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH
$GPLQLVWUDGRUHV´  D TXDO IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD HP  GH MDQHLUR GH  H TXH SRGH VHU
FRQVXOWDGD HP QR ZHEVLWH GD &90
ZZZFYPJRYEU  HP QRVVR ZHEVLWH
KWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU HILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGH
(i)
órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado; e
$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH GH]HPEUR GH  5HIHULGD SROtWLFD SRGH VHU
FRQVXOWDGDQRVLWHKWWSVULHOHWURPLGLDFRPEUEHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDQDVHGH
(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
$GPLQLVWUDomRVHMDFRPSRVWRGHPHPEURVGHSHUILOGLYHUVLILFDGRQ~PHURDGHTXDGRGHFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVHWDPDQKRTXHSHUPLWDDFULDomRGHFRPLWrVRGHEDWHHIHWLYRGHLGHLDVHDWRPDGD
GHGHFLV}HVWpFQLFDVLVHQWDVHIXQGDPHQWDGDV
2(VWDWXWR6RFLDOSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUFRPSRVWRSRU VHWH PHPEURV
HIHWLYRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVSHODDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVFRPPDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV 
DQRVFRQVLGHUDQGRVHFDGDDQRFRPRRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUH GXDV DVVHPEOHLDVJHUDLV
RUGLQiULDVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'HQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR GHOHV
RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGR
$GLFLRQDOPHQWHVHJXLQGRDGLUHWUL]JHUDOGD&RPSDQKLDRSURFHVVRGHLQGLFDomRGHYHEXVFDUTXH
R&RQVHOKRGH$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 GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR RV FRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVGHYHUmRDWHQGHURVVHJXLQWHVFULWpULRVDOpPGRVUHTXLVLWRVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHV
H GDTXHOHV H[SUHVVRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H GHPDLV SDFWRV VRFLHWiULRV SRUYHQWXUD
H[LVWHQWHVTXHWHQKDPD&RPSDQKLDFRPRREMHWR
L
DOLQKDPHQWRHFRPSURPHWLPHQWRFRPRVYDORUHVHDFXOWXUDGD&RPSDQKLDHVHX&yGLJRGH
&RQGXWD
LL 
QmRWHUVLGRREMHWRGHGHFLVmRLUUHFRUUtYHOTXHRVXVSHQGHXRXRLQDELOLWRXSRUSDUWHGD&90
TXHRWHQKDWRUQDGRLQHOHJtYHODRVFDUJRVGHDGPLQLVWUDGRUGHFRPSDQKLDDEHUWD
LLL 
QmRWHUVLGRLPSHGLGRSRUOHLHVSHFLDORXFRQGHQDGRSRUFULPHIDOLPHQWDUGHSUHYDULFDomR
FRUUXSomR DWLYD RX SDVVLYD FRQFXVVmR SHFXODWR FRQWUD D HFRQRPLD SRSXODU D Ip S~EOLFD D
SURSULHGDGHRXRVLVWHPDILQDQFHLURQDFLRQDORXDSHQDFULPLQDOTXHYHGHDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV
LY 
IRUPDomR DFDGrPLFD FRPSDWtYHO FRP DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHGHVFULWDVQR(VWDWXWR6RFLDO
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Y
YL 
H

H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHPWHPDVGLYHUVLILFDGRV
HVWDULVHQWRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPD&RPSDQKLD VDOYRGLVSHQVDGDDVVHPEOHLDJHUDO 

YLL 
GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD GHGLFDUVH DGHTXDGDPHQWH j IXQomR H UHVSRQVDELOLGDGH
DVVXPLGDTXHYDLDOpPGDSUHVHQoDQDVUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDOHLWXUDSUpYLD
GDGRFXPHQWDomR
3URFHGLPHQWRSDUD,QGLFDomR
$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVFRQVWDQWHVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVTXDQGR
GDDSURYDomRGRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVSHOD$GPLQLVWUDomR
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVFRQVHOKHLURVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGHDYDOLDomR
SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP FRPR DV FRQFOXV}HV TXDQWR j DGHTXDomR RX
QHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXDFRPSRVLomR
$ FDUDFWHUL]DomRGRV LQGLFDGRV DR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
GHYHVHUGHOLEHUDGDQDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVTXHRVHOHJHUQRVWHUPRVGR$UWLJRGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
&DGD LQGLFDGR D FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD
HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH
YHULILFDGDDOJXPDGDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRGR$UWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDSURYDUPDQLIHVWDomRLQVHULGDQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH DGPLQLVWUDGRUHV TXDQWR DR
HQTXDGUDPHQWRRXQmRHQTXDGUDPHQWRGRFDQGLGDWRQRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLD
2 SURFHGLPHQWR DFLPD QmR VH DSOLFD jV LQGLFDo}HV GH FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
L
TXHQmRDWHQGDPDRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDSDUDLQFOXVmRGHFDQGLGDWRVQREROHWLPGHYRWR
FRQIRUPHGLVSRVWRQDUHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD&90VREUHYRWDomRDGLVWkQFLDH
LL 
SDUD HOHLomR PHGLDQWH YRWDomR HP VHSDUDGR DSOLFiYHO jV FRPSDQKLDV FRP DFLRQLVWD
FRQWURODGRU 
$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
L
WHU DWXDGR FRPR DGPLQLVWUDGRU RX HPSUHJDGR GD &RPSDQKLD GH DFLRQLVWD FRP SDUWLFLSDomR
UHOHYDQWHRXGHJUXSR
LL 
GHFRQWUROHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHTXHDXGLWHRXWHQKDDXGLWDGRD&RPSDQKLDRXDLQGDGH
HQWLGDGH VHP ILQV OXFUDWLYRV TXH UHFHED UHFXUVRV ILQDQFHLURV VLJQLILFDWLYRV GD FRPSDQKLD RX GH VXDV
SDUWHVUHODFLRQDGDV
LLL 
WHUDWXDGRVHMDGLUHWDPHQWHRXFRPRVyFLRDFLRQLVWDFRQVHOKHLURRXGLUHWRUHPXPSDUFHLUR
FRPHUFLDOUHOHYDQWHGD&RPSDQKLD
LY 
SRVVXLU ODoRV IDPLOLDUHV SUy[LPRV RX UHODo}HV SHVVRDLV VLJQLILFDWLYDV FRP DFLRQLVWDV
FRQVHOKHLURVRXGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDRX
Y

WHUFXPSULGRXPQ~PHURH[FHVVLYRGHPDQGDWRVFRQVHFXWLYRVFRPRFRQVHOKHLURQD&RPSDQKLD
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Arbitragem
'HVFULomRGD&OiXVXOD&RPSURPLVVyULD3DUD5HVROXomRGH&RQIOLWRV3RU0HLRGH$UELWUDJHP
1RVWHUPRVGHVHX(VWDWXWR6RFLDOD &RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGR
FRQVHOKR ILVFDO HIHWLYRV H VXSOHQWHV VH KRXYHU REULJDPVH D UHVROYHU SRU PHLR GH DUELWUDJHP
SHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLD
TXH SRVVD VXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDV
DGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDV
QD/HLQQD/HLGDV6$QRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDVHGLWDGDVSHOR
&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
EHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpP
GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV UHJXODPHQWRV GD % H GR
&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
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Administradora

362.207.988-64

05/09/1983
Administrador

Ricardo de Almeida Winandy

317.096.498-44

Exerce o cargo de Diretora de Novos
Negócios

03/07/1989

Marina Pereira Melemendjian

Não Aplicável

Pertence apenas à Diretoria

299.155.458-43

Bacharel em Economia

076.454.204-48

09/04/1982
Administrador

08/11/1950
Empresário

Rodrigo Brandão Feitosa

289.496.448-00

Paulo Racy Badra

808.994.808-10

Membro do Comitê de Auditoria Não
Estatutário

14/07/1990

Tiago Branco Waiselfisz

Não Aplicável

Pertence apenas à Diretoria

09/04/1982
Administrador

Alexandre Guerrero Martins

197.145.888-04

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor Comercial

19 - Outros Diretores

Diretor Financeiro

Membro do Comitê de Finanças

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

10 - Diretor Presidente /
Superintendente

31/07/1978
Engenheiro

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

100.00%

7

100.00%

3

100.00%

2

0.00%

5

0.00%

2

0.00%

2

0.00%

0
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Profissão

CPF

06/05/1987

Fábio Isay Saad
22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

03/12/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

Sim

AGO de 2022

100.00%

6

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

8

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64
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Engenheiro eletrônico de formação pelo Instituto Mauá de Tecnologia, Eduardo Alvarenga, instalou a 1ª tela em elevador de edifício comercial no Brasil em 2001, pela Novavista, empresa pioneira no segmento cuja
rede foi adquirida pela Elemidia em 2004. No mesmo ano, fundou a E+ Tech, especializada na criação e desenvolvimento de tecnologia para PDV e mídia exterior. Em 2007, regressou à indústria de mídia digital
exterior, em sociedade com a Elemidia, para atuar em shopping centers e novos negócios. Entre 2012 e 2013, assumiu a diretoria de negócios digitais do Grupo Abril. Voltou a se dedicar a Elemidia em março de
2013, onde permaneceu até a aquisição da empresa pelo grupo HIG, em janeiro de 2020, quando, após processo de fusão entre as duas empresas de OOH do grupo – Elemidia e Eletromidia – tornou-se CEO da
Eletromidia, cargo que ocupa atualmente. Foi presidente da ABOOH (Associação Brasileira de Out of Home) nas gestões de 2016/2017 e 2017/2018. No total, possui 20 anos de experiência na indústria de OOH.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Experiência profissional / Critérios de Independência

358.631.578-36

Não Aplicável

Administradora

429.647.238-00

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Débora Mayor Vizeu

30/12/1993

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

261.377.018-08

Felipe Franco da Silveira

06/05/1987

Empresário

090.801.958-04

Não Aplicável

08/11/1950

Ricardo Romeiro Otero

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco / Escola de Economia, atua na Eletromidia S.A. – Membro do Conselho de Administração, na Office Total S.A. – Membro do Conselho de
Administração, Jardim Pernambuco S.A. – Diretor, na Dsn Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração, na Santo Cristo Participações S.A. – Diretor, atua na Deodoro Participações S.A. como
Diretor. Entre 2014 e 2016 trabalhou na Rio Bravo Investimentos – Private Equity Associate, em 2014 no Grupo Ser Educacional como Valuation e FP&A Manager e em 2011 – 2014 atou na Ernst & Young como
Valuation Senior Consultant.

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

O Sr. Alexandre não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617/19.

Alexandre é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade São Judas e foi responsável pela fundação da Techmidia, atuando no mercado de OOH há 23 anos, liderando a área comercial da
Eletromidia nos últimos 15 anos como Chief Sales Officer.

Alexandre Guerrero Martins - 197.145.888-04

Ricardo se formou pela Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas em 2005, tem e o certificado CFA. Suas experiências prévias contam com passagens como Gerente de Planejamento Financeiro na
MTV Brasil e Elemidia, e outras posições na área financeira dentro do Grupo Abril e Casa Cor. Há 16 anos no setor de mídia, Ricardo estava como Diretor Financeiro na Elemidia no momento da aquisição pela
Eletromidia, e continua na posição sendo responsável não apenas pela área financeira, mas jurídico e RH também.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Formada em Administração de Empresas pela EAESP – Fundação Getúlio Vargas, trabalhou nos bancos Goldman Sachs e Credit Suisse. Atuou no fundo de private equity HIG no Rio de Janeiro, realizando
aquisições na indústria de OOH, em que possui 6 anos de experiência. Teve passagem pelo Nubank na área de FP&A e está há 3 anos trabalhando na Eletromidia como Diretora de M&A e Novos Negócios. A Sra.
Marina Pereira Melemendjian não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.
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Paulo Racy Badra - 808.994.808-10
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O Sr. Rodrigo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

Rodrigo possui mais de 14 anos de experiência e 23 transações concluídas na indústria de Private Equity no Brasil. Desde que se juntou à H.I.G. Brasil e América Latina em 2013 e durante sua carreira anterior,
Rodrigo liderou investimentos, monitoramento e desinvestimentos em variados setores, incluindo: tecnologia da informação, bens de consumo, terceirização de processos de negócio, varejo, internet, mídia, real
estate e saúde. Atualmente, Rodrigo participa do conselho de administração de 4 empresas do portfólio: Grupo NZN, Selfit Academias, Eletromidia e Grupo Meridional. Antes de se juntar à H.I.G. Capital, Rodrigo foi
co-fundador da Agroshop, start-up de produtos agropecuários localizada no centro-oeste do Brasil . Antes disso, Rodrigo trabalhou durante 5 anos no Private Equity do Patria, empresa investida da Blacktone na
América Latina. Durante sua época de Patria, participou de mais de 15 transações, incluindo dois dos investimentos de maior sucesso do Patria: Tivit e Grupo Bioritmo. Antes do Patria, Rodrigo trabalhou no
Citigroup como analista de Corporate & Investment Banking. Rodrigo possui um M.B.A. pelo INSEAD (Singapura/França) e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV)
com extensão pela Vysoka Skola Ekonomicka de Praga e em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) Nascido no Brasil, é fluente em português, inglês e espanhol.

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

O Sr Tiago não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.
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Felipe possui mais de 20 anos de experiência em mercado financeiro, finanças corporativas, consultoria e operações. Antes de juntar-se à H.I.G. Brasil em 2017, ele foi o CEO da Cel Lep Idiomas por quatro anos.
Antes disso, ele foi VP de TI e CSC da Anheuser-Busch InBev no Leste Europeu, onde foi responsável pela implementação de um Centro de Serviços Compartilhados para o Leste Europeu baseado em Kharkiv,
Ucrânia. Antes disso, Felipe trabalhou na Stern Stewart implementando gestão baseada em valor em algumas das principais empresas do Brasil e Argentina e acompanhando a privatização dos setores elétrico e de
telecomunicações do Brasil pelo Unibanco. Felipe possui MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania e é formado em Administração de Empresas pela EAESP-SP da Fundação Getúlio Vargas.
Nascido no Brasil, ele é fluente em Português, Inglês e Espanhol.

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08

O Sr. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

O Sr. Ricardo é membro independente do conselho de administração da Companhia. A caracterização do Sr.Ricardo como conselheiro independente está de acordo com o enquadramento disposto no artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado. Ricardo é sócio fundador da Eletromidia, onde atuou como de 1993 a 2013. É membro do conselho de administração da Eletromidia desde 2013. Ricardo possui 27 anos de
experiência trabalhando com OOH em diversas desafios do mercado para o evoluir o setor.

Ricardo Romeiro Otero - 090.801.958-04

O Sr. Paulo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

O Sr. Paulo é membro independente do conselho de administração da Companhia. A caracterização do Sr. Paulo como conselheiro independente está de acordo com o enquadramento disposto no artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado. Paulo é sócio fundador da Eletromidia, onde ocupou o cargo de diretor presidente até o final de 2015 e desde então atua como conselheiro. Cursou química e Engenharia na
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com quase 30 anos de experiência no mercado de mídia OOH, realizou diversas viagens à Ásia, Europa e Estados Unidos para trazer soluções de desenvolvimento de
equipamentos eletrônicos e afins, para implantação da mídia digital em OOH no Brasil.
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Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

N/A

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Fábio não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

Fábio é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EAESP/FGV), em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), possui um MBA pela Wharton School e um mestrado em Estudos
Internacionais com foco em América Latina pelo Instituto Lauder da Universidade da Pennsylvania. Nascido no Brasil, é fluente em Português, Inglês e Espanhol. Diretor do H.I.G Brasil, Fábio possui mais de 10 anos
de experiência no mercado de Private Equity na América Latina e em outros mercados emergentes.

Fábio Isay Saad - 358.631.578-36

Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, atua na Eletromidia S.A. como Membro do Conselho de Administração e no H.I.G
Brasil Assessoria de Investimentos Ltda como profissional de investimentos. Antes disso, trabalhou como profissional de investimentos e de fusões e aquisições para investida do Pátria Investimentos e na Ártica
Participações e Assessoria Financeira Ltda.
A Sra. Débora não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

O Sr. Felipe não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.
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N/A

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

N/A

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08

N/A

Ricardo Romeiro Otero - 090.801.958-04

N/A

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

N/A

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

N/A

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

N/A

Alexandre Guerrero Martins - 197.145.888-04

N/A

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

N/A
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Fábio Isay Saad - 358.631.578-36
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Bacharel em Economia

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Contador

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Coordenador do Comitê

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

03/12/2020

14/07/1990

03/12/2020

21/05/1956

Data eleição

Data de
nascimento

0

03/12/2020

0

03/12/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Paulo Racy Badra

808.994.808-10

Empresário

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Comitê de Auditoria
Empresário

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Comitê de Finanças, Comitê de
Expansão, Comitê de Negócios e
Inovação

362.207.988-64

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020
03/07/1989

03/12/2020

0

03/12/2020

08/11/1950

03/12/2020

08/11/1950

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

076.454.204-48

Bacharel em Economia

Membro do Comitê (Efetivo)

14/07/1990
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

076.454.204-48

Bacharel em Economia

Membro do Comitê (Efetivo)

14/07/1990
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

Versão : 1
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Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia, membro do Comitê de Gen

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Tiago Branco Waiselfisz

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia, membro do Comitê de
Gente

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Tiago Branco Waiselfisz

Exerce o cargo de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Novos Negócios, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro
do Comitê Estratégico

Outros Comitês

Marina Pereira Melemendjian

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Gente

808.994.808-10

Paulo Racy Badra

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Gente

Comitê de Auditoria

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia, membro do Comitê de
Gente

076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz

Não aplicável.

466.294.597-68

Márcio Santiago Câmara

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

076.454.204-48

Comitê de Gente

808.994.808-10

Empresário

Bacharel em Economia

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Gente

090.801.958-04

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês

Ricardo Romeiro Otero

299.155.458-43

Engenheiro

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

03/12/2020

31/07/1978

03/12/2020

08/11/1950

03/12/2020

08/11/1950

03/12/2020

14/07/1990

Data eleição

Data de
nascimento

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Engenheiro

Membro do Comitê (Efetivo)

31/07/1978
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

299.155.458-43

Engenheiro

Membro do Comitê (Efetivo)

31/07/1978
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

Comitê Estratégico

299.155.458-43

Engenheiro

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

31/07/1978

0

03/12/2020

0.00%

2 anos

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

30/12/1993
03/12/2020

03/12/2020
0

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Ricardo de Almeida Winandy

317.096.498-44

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

05/09/1983

0

03/12/2020

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Débora Mayor Vizeu

429.647.238-00

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Diretor-Presidente, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Diretor-Presidente, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Diretor-Presidente, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Expansão

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

299.155.458-43

Versão : 1
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Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Diretor-Presidente, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Empresário

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Auditoria, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês

Paulo Racy Badra

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças

Outros Comitês
Comitê de Estratégia

Tiago Branco Waiselfisz

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

Profissão

Tipo de Auditoria
Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado
Data eleição

Data de
nascimento

299.155.458-43

Engenheiro

Membro do Comitê (Efetivo)

31/07/1978
03/12/2020

0

03/12/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

362.207.988-64

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

03/07/1989
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Marina Pereira Melemendjian

362.207.988-64

Administradora

03/12/2020

03/07/1989

0

03/12/2020

0.00%

2 anos

362.207.988-64

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

03/07/1989
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

289.496.448-00

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

09/04/1982
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

289.496.448-00

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

09/04/1982
03/12/2020

03/12/2020
0

2 anos
0.00%

Comitê de Estratégia

289.496.448-00

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

09/04/1982

0

03/12/2020

0.00%

2 anos

Outros Comitês
Comitê de Gente

Rodrigo Brandão Feitosa

289.496.448-00

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

09/04/1982

0

03/12/2020

0.00%

2 anos

Versão : 1
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Exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês

Rodrigo Brandão Feitosa

Exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Rodrigo Brandão Feitosa

Exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Rodrigo Brandão Feitosa

Exerce o cargo de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Novos Negócios, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro
do Comitê Estratégico

Outros Comitês
Comitê Estratégico

Marina Pereira Melemendjian

Exerce o cargo de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Novos Negócios, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro
do Comitê Estratégico

Membro do Comitê (Efetivo)

Exerce o cargo de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Novos Negócios, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro
do Comitê Estratégico

Outros Comitês
Comitê de Expansão

Marina Pereira Melemendjian

Diretor-Presidente, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Gente

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga

Diretor Financeiro, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

Profissão

Tipo de Auditoria
Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado
Data eleição

Data de
nascimento
Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

429.647.238-00

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

30/12/1993
03/12/2020

03/12/2020
0

429.647.238-00

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

30/12/1993
03/12/2020

03/12/2020
0

Outros Comitês
Comitê de Gente

Débora Mayor Vizeu

429.647.238-00

Membro do Comitê (Efetivo)

30/12/1993
03/12/2020

03/12/2020
0

317.096.498-44

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

05/09/1983

03/12/2020

06/05/1987

03/12/2020

06/05/1987

317.096.498-44

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

05/09/1983
03/12/2020

Comitê de Estratégia

317.096.498-44

Administrador

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

05/09/1983

Alexandre Guerrero Martins

Outros Comitês

Membro do Comitê (Efetivo)

09/04/1982

Diretor Financeiro, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia

Outros Comitês

Ricardo de Almeida Winandy

Diretor Financeiro, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Ricardo de Almeida Winandy

Diretor Financeiro, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia

Outros Comitês
Comitê de Expansão

Ricardo de Almeida Winandy

Membro do Conselho de Administração

Outros Comitês
Comitê de Gente

261.377.018-08

Comitê de Gente

Outros Comitês

Felipe Franco da Silveira

Membro do Conselho de Administração

358.631.578-36

Fábio Isay Saad

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico, membro do Comitê de Gente

Administradora

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê Estratégico

Débora Mayor Vizeu

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Negócios e Inovação

Débora Mayor Vizeu

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Versão : 1
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Exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico e membro do Comitê de Gente

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Gente

Administrador

Profissão

Tipo de Auditoria
Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

03/12/2020

Data eleição

Data de
nascimento

298.119.868-86

Comitê de Expansão

Outros Comitês
Comitê de Expansão

Rodrigo Cadena

009.367.204-76

Diretor de Marketing (Não-Estatutário)

Outros Comitês

Lucio Scheneider

640.868.360-68

Não Aplicável

Outros Comitês
Comitê de Expansão

Daniel Mattos Simões

Comitê de Expansão

220.194.168-83

Comitê Estratégico

272.728.138-22

341.726.698-08

359.612.028-44
Outros Comitês
Comitê de Gente

Tiago Branco Waiselfisz

076.454.204-48

Não Aplicável

Outros Comitês
Comitê Estratégico

Thiago Ramos

Diretora de Recursos Humanos (Não-Estatutária)

Outros Comitês
Comitê de Gente

Laura Bueno

Não Aplicável

Outros Comitês

Gilberto Zurita

Membro do Comitê de Negócios e Inovação, Membro do Comitê de Expansão

Outros Comitês

Paulo Badra

Diretor Não-Estatutário

Bacharel em Economia

Engenheiro

Administradora

Bacharel em Relações
Públicas

Administrador

Bacharel em Computação

Bacharel em Ciências da
Computação

Publicitário

Coordenador do Comitê

Outros

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

03/12/2020

14/07/1990

03/12/2020

08/06/1981

03/12/2020

08/06/1981

03/12/2020

08/06/1981

03/12/2020

08/06/1981

03/12/2020

15/09/1984

03/12/2020

30/10/1971

03/12/2020

12/09/1981

Exerce o cargo de Diretor Estatutário, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro do Comitê Estratégico

197.145.888-04

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

03/12/2020

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

PÁGINA: 241 de 347

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Descrição outros comitês

CPF

362.207.988-64

Administradora

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

03/12/2020

03/07/1989

Data eleição

Data de
nascimento

0

03/12/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Administradora

Membro do Comitê (Efetivo)

30/12/1993
03/12/2020

03/12/2020
0

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Ricardo de Almeida Winandy

317.096.498-44

Administrador

03/12/2020

05/09/1983

0

03/12/2020

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

Versão : 1

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

PÁGINA: 242 de 347

Nascido em 21 de maio de 1956, fundou a MCGC em novembro de 2014, onde exerce o cargo de Sócio Diretor. Anteriormente, assumiu em 2010 a Diretoria de Governança Corporativa do Grupo Icatu Seguros,
sendo o responsável pelo Compliance, Controles Internos e Auditoria Interna, bem como pelo relacionamento com os auditores independentes e pela revisão das Demonstrações Financeiras. Antes disto, exerceu a
função de Superintendente de Auditoria e Compliance na Icatu Holding S.A.(Holding do Grupo Icatu). Márcio Câmara, em paralelo, participou da constituição do Comitê de Auditoria Estatutário do Grupo Icatu
Seguros, e o presidiu por 4 anos como membro titular.
Graduado em Administração pela UES e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro, Márcio construiu carreira executiva na prestação de serviços e implantação e
gestão de riscos, controles e de auditoria independente pelas empresas “Big Four” PWC, Peat Marwick Mitchell e KPMG, junto a seus clientes.
Márcio é Conselheiro Fiscal Certificado pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e é auditor independente nas categorias QTG e BACEN, certificado pelo CNAI. Márcio também é certificado pelo
Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social (PREVIC) e é membro dos Conselhos Fiscais da Brasilcap e da Banrisul Icatu Participações.
O Sr. Márcio Câmara não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Márcio Santiago Câmara - 466.294.597-68

Experiência profissional / Critérios de Independência

Diretor Financeiro, membro do Comitê de Finanças, e membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê de Estratégia

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Negócios e Inovação, membro do Comitê Estratégico, membro do Comitê de Gente

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Débora Mayor Vizeu

429.647.238-00

Exerce o cargo de Diretora de Relações com Investidores e Diretora de Novos Negócios, membro do Comitê de Finanças, membro do Comitê de Expansão, membro do Comitê de Negócios e Inovação e membro
do Comitê Estratégico

Outros Comitês
Comitê de Finanças

Marina Pereira Melemendjian

Membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Finanças

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

O Sr. Paulo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

O Sr. Paulo é membro independente do conselho de administração da Companhia. A caracterização do Sr. Paulo como conselheiro independente está de acordo com o enquadramento disposto no artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado. Paulo é sócio fundador da Eletromidia, onde ocupou o cargo de diretor presidente até o final de 2015 e desde então atua como conselheiro. Cursou química e Engenharia na
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com quase 30 anos de experiência no mercado de mídia OOH, realizou diversas viagens à Ásia, Europa e Estados Unidos para trazer soluções de desenvolvimento de
equipamentos eletrônicos e afins, para implantação da mídia digital em OOH no Brasil.

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

O Sr Tiago não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

Bacharel em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco / Escola de Economia, atua na Eletromidia S.A. – Membro do Conselho de Administração, na Office Total S.A. – Membro do Conselho de
Administração, Jardim Pernambuco S.A. – Diretor, na Dsn Participações S.A. – Membro do Conselho de Administração, na Santo Cristo Participações S.A. – Diretor, atua na Deodoro Participações S.A. como
Diretor. Entre 2014 e 2016 trabalhou na Rio Bravo Investimentos – Private Equity Associate, em 2014 no Grupo Ser Educacional como Valuation e FP&A Manager e em 2011 – 2014 atou na Ernst & Young como
Valuation Senior Consultant.

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48
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Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43
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O Sr. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617/19.

O Sr. Ricardo é membro independente do conselho de administração da Companhia. A caracterização do Sr.Ricardo como conselheiro independente está de acordo com o enquadramento disposto no artigo 17 do
Regulamento do Novo Mercado. Ricardo é sócio fundador da Eletromidia, onde atuou como de 1993 a 2013. É membro do conselho de administração da Eletromidia desde 2013. Ricardo possui 27 anos de
experiência trabalhando com OOH em diversas desafios do mercado para o evoluir o setor.

Ricardo Romeiro Otero - 090.801.958-04

Formada em Administração de Empresas pela EAESP – Fundação Getúlio Vargas, trabalhou nos bancos Goldman Sachs e Credit Suisse. Atuou no fundo de private equity HIG no Rio de Janeiro, realizando
aquisições na indústria de OOH, em que possui 6 anos de experiência. Teve passagem pelo Nubank na área de FP&A e está há 3 anos trabalhando na Eletromidia como Diretora de M&A e Novos Negócios. A Sra.
Marina Pereira Melemendjian não ocupa cargos em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.
Declara que: (i) não esteve sujeita, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64
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Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo, atua na Eletromidia S.A. como Membro do Conselho de Administração e no H.I.G
Brasil Assessoria de Investimentos Ltda como profissional de investimentos. Antes disso, trabalhou como profissional de investimentos e de fusões e aquisições para investida do Pátria Investimentos e na Ártica
Participações e Assessoria Financeira Ltda.
A Sra. Débora não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617/19.

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Engenheiro eletrônico de formação pelo Instituto Mauá de Tecnologia, Eduardo Alvarenga, instalou a 1ª tela em elevador de edifício comercial no Brasil em 2001, pela Novavista, empresa pioneira no segmento cuja
rede foi adquirida pela Elemidia em 2004. No mesmo ano, fundou a E+ Tech, especializada na criação e desenvolvimento de tecnologia para PDV e mídia exterior. Em 2007, regressou à indústria de mídia digital
exterior, em sociedade com a Elemidia, para atuar em shopping centers e novos negócios. Entre 2012 e 2013, assumiu a diretoria de negócios digitais do Grupo Abril. Voltou a se dedicar a Elemidia em março de
2013, onde permaneceu até a aquisição da empresa pelo grupo HIG, em janeiro de 2020, quando, após processo de fusão entre as duas empresas de OOH do grupo – Elemidia e Eletromidia – tornou-se CEO da
Eletromidia, cargo que ocupa atualmente. Foi presidente da ABOOH (Associação Brasileira de Out of Home) nas gestões de 2016/2017 e 2017/2018. No total, possui 20 anos de experiência na indústria de OOH.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43
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Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00
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Ricardo se formou pela Fundação Getúlio Vargas em Administração de Empresas em 2005, tem e o certificado CFA. Suas experiências prévias contam com passagens como Gerente de Planejamento Financeiro
na MTV Brasil e Elemidia, e outras posições na área financeira dentro do Grupo Abril e Casa Cor. Há 16 anos no setor de mídia, Ricardo estava como Diretor Financeiro na Elemidia no momento da aquisição pela
Eletromidia, e continua na posição sendo responsável não apenas pela área financeira, mas jurídico e RH também.
Declara que: (i) não esteve sujeito, nos últimos cinco anos, à condenação criminal, à condenação em processo administrativo da CVM e à condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
o tenha suspendido ou inabilitado para prática de atividade profissional ou comercial; e (ii) não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 617/19.

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44
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Felipe possui mais de 20 anos de experiência em mercado financeiro, finanças corporativas, consultoria e operações. Antes de juntar-se à H.I.G. Brasil em 2017, ele foi o CEO da Cel Lep Idiomas por quatro anos.
Antes disso, ele foi VP de TI e CSC da Anheuser-Busch InBev no Leste Europeu, onde foi responsável pela implementação de um Centro de Serviços Compartilhados para o Leste Europeu baseado em Kharkiv,
Ucrânia. Antes disso, Felipe trabalhou na Stern Stewart implementando gestão baseada em valor em algumas das principais empresas do Brasil e Argentina e acompanhando a privatização dos setores elétrico e
de telecomunicações do Brasil pelo Unibanco. Felipe possui MBA pela The Wharton School, University of Pennsylvania e é formado em Administração de Empresas pela EAESP-SP da Fundação Getúlio Vargas.
Nascido no Brasil, ele é fluente em Português, Inglês e Espanhol.

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08

O Sr. Fábio não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

Fábio é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (EAESP/FGV), em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), possui um MBA pela Wharton School e um mestrado em Estudos
Internacionais com foco em América Latina pelo Instituto Lauder da Universidade da Pennsylvania. Nascido no Brasil, é fluente em Português, Inglês e Espanhol. Diretor do H.I.G Brasil, Fábio possui mais de 10
anos de experiência no mercado de Private Equity na América Latina e em outros mercados emergentes.

Fábio Isay Saad - 358.631.578-36

O Sr. Rodrigo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617/19.

Rodrigo possui mais de 14 anos de experiência e 23 transações concluídas na indústria de Private Equity no Brasil. Desde que se juntou à H.I.G. Brasil e América Latina em 2013 e durante sua carreira anterior,
Rodrigo liderou investimentos, monitoramento e desinvestimentos em variados setores, incluindo: tecnologia da informação, bens de consumo, terceirização de processos de negócio, varejo, internet, mídia, real
estate e saúde. Atualmente, Rodrigo participa do conselho de administração de 4 empresas do portfólio: Grupo NZN, Selfit Academias, Eletromidia e Grupo Meridional. Antes de se juntar à H.I.G. Capital, Rodrigo foi
co-fundador da Agroshop, start-up de produtos agropecuários localizada no centro-oeste do Brasil . Antes disso, Rodrigo trabalhou durante 5 anos no Private Equity do Patria, empresa investida da Blacktone na
América Latina. Durante sua época de Patria, participou de mais de 15 transações, incluindo dois dos investimentos de maior sucesso do Patria: Tivit e Grupo Bioritmo. Antes do Patria, Rodrigo trabalhou no
Citigroup como analista de Corporate & Investment Banking. Rodrigo possui um M.B.A. pelo INSEAD (Singapura/França) e é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV)
com extensão pela Vysoka Skola Ekonomicka de Praga e em Direito pela Universidade de São Paulo (USP) Nascido no Brasil, é fluente em português, inglês e espanhol.

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00
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O Sr. Daniel Mattos Simões faz parte do Comitê de Expansão da Companhia. Daniel é o fundador da DMS Midia, empresa do segmento incorporada pela Companhia, onde depois se tornou CEO de 2015 a 2020.
Ainda, foi Diretor Comercial na startup TV Minuto por 4 anos. Daniel é bacharel em marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
O Sr. Daniel Simões não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Daniel Mattos Simões - 298.119.868-86

O Sr. Alexandre não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 617/19.

Alexandre é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade São Judas e foi responsável pela fundação da Techmidia, atuando no mercado de OOH há 23 anos, liderando a área comercial da
Eletromidia nos últimos 15 anos como Chief Sales Officer.

Alexandre Guerrero Martins - 197.145.888-04

O Sr. Felipe não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e às penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 617/19.

787

O Sr. Gilberto Zurita faz parte do Comitê Estratégico da Companhia. Antes de se juntar à Companhia, Zurita foi desenvolvedor profissional de negócios na On the Spot – Grupo Telefonica. Possui 18 anos de
experiência no mercado de publicidade e anteriormente trabalhou na Publicis Brasil, WMcANN, A5 Investimentos e Grupo Telefônica, um total de 11 anos de experiência no mercado de mídia OOH.
Zurita é bacharel em Relações Públicas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP.
O Sr. Gilberto Zurita não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Gilberto Zurita - 272.728.138-22

O Sr. Paulo Badra faz parte do Comitê de Expansão da Companhia. Badra está na Companhia desde 2000 e há mais de 20 anos na indústria de mídia OOH, e é bacharel em Administração pela Fundação
Armando Álvares Penteado – FAAP e pós-graduado em administração de empresas pelo IBMEC/Insper
O Sr. Rodrigo Cadena não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Paulo Badra - 220.194.168-83

O Sr. Rodrigo Cadena faz parte do Comitê de Expansão da Companhia. Cadena faz parte da Elemidia desde 2003 em várias posições relacionadas à operação de sistemas e tecnologia. Cadena é bacharel em
Administração de Redes de Computadores pelo Instituto Brasileiro Tecnologia Avançada and earned an MBA in IT Strategic Administration from FGV.
O Sr. Rodrigo Cadena não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Rodrigo Cadena - 009.367.204-76

O Sr. Lucio Scheneider faz parte do Comitê de Expansão da Companhia. Scheneider trabalha na indústria de mídia OOH desde 2010, e possui mais de 20 anos trabalhando no segmento de internet e indústria de
mídia em vários cargos executivos (c-level). É formado em ciências da computação pela UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui Masters of Business Administration – MBA pela Fundação
Getúlio Vargas – FGV.
O Sr. Lucio Scheneider não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.
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Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48
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Márcio Santiago Câmara - 466.294.597-68

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Versão : 1
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O Sr. Thiago Ramos faz parte do Comitê Estratégico da Companhia, é bacharel em engenharia de produção pelo Centro Universitário FEI e pós-graduado em administração (CBA) pelo Insper.
O Sr. Thiago Ramos não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Thiago Ramos - 359.612.028-44

A Sra. Laura Bueno faz parte do Comitê de Gente da Companhia, e possui 10 anos de experiência na área de Recursos Humanos em diferentes empresas e em vários cargos. Está na indústria de mídia OOH
desde 2016, e é bacharela em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas – FGV.
A Sra. Laura Bueno não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa
politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 3617/19.

Laura Bueno - 341.726.698-08
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Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

N/A

Ricardo Romeiro Otero - 090.801.958-04

N/A

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

Marina Pereira Melemendjian - 362.207.988-64

N/A

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

Paulo Racy Badra - 808.994.808-10

N/A

Tiago Branco Waiselfisz - 076.454.204-48
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Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

N/A

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

Ricardo de Almeida Winandy - 317.096.498-44

N/A

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

Débora Mayor Vizeu - 429.647.238-00

N/A

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43

Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga - 299.155.458-43
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N/A

Paulo Badra - 220.194.168-83

N/A

Rodrigo Cadena - 009.367.204-76

N/A

Lucio Scheneider - 640.868.360-68

N/A

Daniel Mattos Simões - 298.119.868-86

N/A

Alexandre Guerrero Martins - 197.145.888-04

N/A

Felipe Franco da Silveira - 261.377.018-08

N/A

Fábio Isay Saad - 358.631.578-36

N/A

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00

Rodrigo Brandão Feitosa - 289.496.448-00
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N/A

Thiago Ramos - 359.612.028-44

N/A

Laura Bueno - 341.726.698-08

N/A

Gilberto Zurita - 272.728.138-22
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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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:
Nos três últimos exercícios sociais, os administradores da Companhia não possuíam relações de subordinação, prestação
de serviço ou controle com controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRV,QFOXVLYH$SyOLFHVGH6HJXURV3DUD3DJDPHQWRRX5HHPEROVRGH'HVSHVDV
6XSRUWDGDV3HORV$GPLQLVWUDGRUHV
1RV WHUPRV GR DUWLJR  GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO LQGHQL]DUHPRV H PDQWHUHPRV LQGHQHV RV
PHPEURV GH QRVVR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRUHV PHPEURV GH &RPLWrV H GHPDLV
HPSUHJDGRVTXHH[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD HPFRQMXQWRRXLVRODGDPHQWH
³%HQHILFLiULRV´ QDKLSyWHVHGHHYHQWXDOGDQRRXSUHMXt]RHIHWLYDPHQWHVRIULGRSHORV%HQHILFLiULRV
SRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD

2 SDUiJUDIR GH UHIHULGR DUWLJR GH QRVVR (VWDWXWR 6RFLDO GHVFUHYHVLWXDo}HV QDV TXDLV QmR
LQGHQL]DUHPRV RV %HQHILFLiULRV D VDEHU L  DWRV SUDWLFDGRV IRUD GR H[HUFtFLR GDV DWULEXLo}HV RX
SRGHUHV LL DWRVFRPPiIpGRORFXOSDJUDYHRXIUDXGH LLL DWRVSUDWLFDGRVHPLQWHUHVVHSUySULR
RXGHWHUFHLURVHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLD LY LQGHQL]Do}HVGHFRUUHQWHVGH
DomRVRFLDOSUHYLVWDQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXUHVVDUFLPHQWRGHSUHMXt]RVGH
TXHWUDWD R DUW    ,, GD /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  1mR REVWDQWH RXWURV
H[FOXGHQWHV GH LQGHQL]DomR SRGHUmR VHU HVWDEHOHFLGRV QRV FRQWUDWRV GH LQGHQLGDGH TXH VHUmR
ILUPDGRVFRPRV%HQHILFLiULRV

$LQGDQRVWHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOFDVRVHMDR%HQHILFLiULR
VHMDFRQGHQDGRSRUXPDGHFLVmRMXGLFLDODUELWUDORXDGPLQLVWUDWLYDWUDQVLWDGDHPMXOJDGRRXGDTXDO
QmRFDLEDPDLVUHFXUVRHPYLUWXGHGHDWRVSUDWLFDGRVQRVWHUPRVGRVLWHQV L D LLL GRSDUiJUDIR
DFLPD R %HQHILFLiULR DOpP GH QmR ID]HU MXV DR UHFHELPHQWR GH LQGHQL]DomR SHODV SHQDOLGDGHV
HYHQWXDOPHQWHLPSRVWDVGHYHUiUHVVDUFLUD&RPSDQKLDGHWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRV
FRPDDVVLVWrQFLDMXUtGLFDQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHPYLJRU

2QRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGHDSURYRXQRV
WHUPRVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGRQRVVR(VWDWXWR6RFLDOFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHDVHUFHOHEUDGR
HQWUH GH XP ODGR D &RPSDQKLD H GH RXWUR ODGR VHXV FRQVHOKHLURV GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRUHV
PHPEURVGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHPDLVHPSUHJDGRVTXH
H[HUoDPFDUJRRXIXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDSRVVXLDLQGDVHJXURGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGH'LUHWRUHV&RQVHOKHLURVH$GPLQLVWUDGRUHV
' 2 FRPYLJrQFLDGHDTXHSUHYrRSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDVSRU
HODVXSRUWDGDVRXSRUVHXVGLUHWRUHVDGPLQLVWUDGRUHVFRQVHOKHLURVHJHUHQWHVGHFRUUHQWHVGHUHSDUDomR
GHGDQRVLQYROXQWiULRVFDXVDGRVDWHUFHLURVRXj&RPSDQKLDQRGHFXUVRGHVXDVDWLYLGDGHVSURILVVLRQDLV
2 OLPLWH Pi[LPR GH JDUDQWLD p GH 5 WULQWD PLOK}HV GH UHDLV  H R YDORU WRWDO GR SUrPLR
FRUUHVSRQGHD5 FHQWRHTXDUHQWDHQRYHPLOUHDLV 

3RUILPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVHJXUR' 2HRVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGH
VmRLQVWUXPHQWRVLPSRUWDQWHVGHDWUDomRHUHWHQomRGHERQVDGPLQLVWUDGRUHVTXHVHVHQWHPPDLV
VHJXURV DR DVVXPLU D JHVWmR GH XPD HPSUHVD TXH RIHUHFH HVVH WLSR GH SURWHomR $OpP GLVVR
SURPRYHP SURWHomR DGHTXDGD SDUD TXH HOHV SRVVDP WRPDU GHFLV}HV QHJRFLDLV TXH LPSOLTXHP D
DVVXQomRGHULVFRVFRPSDWtYHLVFRPRVQtYHLVWROHUkQFLDDULVFRVIL[DGRVQRLQWHUHVVHGDFRPSDQKLD
HTXHUHVWDULDPFRPSURPHWLGDVRXHQJHVVDGDVFRPDSRVVLELOLGDGHGHUHVSRQVDELOL]DomRFLYLO3RU
ILPRVHJXUR' 2HPSDUWLFXODUHQTXDQWRFRQWUDWRGHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRVVXLXPD
QDWXUH]D G~SOLFH QD PHGLGD HP TXH R VHJXUR DOpP GH SURWHJHU R SDWULP{QLR GRV %HQHILFLiULRV
WDPEpPJDUDQWHDLQGHQL]DomRGRWHUFHLURSUHMXGLFDGR
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD

$SUHVHQWDPRVDEDL[RFRPUHODomRjV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDVQRV~OWLPRV
WUrVDQRV L GDWDGHUHDOL]DomR LL HYHQWXDLVFDVRVGHLQVWDODomRHPVHJXQGDFRQYRFDomRH LLL 
TXyUXPGHLQVWDODomR

'DWD

4XyUXPGH
LQVWDODomR

,QVWDODomRHPVHJXQGD
FRQYRFDomR

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
(;75$25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
25',1È5,$





12

$66(0%/(,$*(5$/
25',1È5,$





12

(YHQWR


,QIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

(PDWHQGLPHQWRDRLWHPGR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD%SDUDLQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHV DFHUFD GRV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR HYHQWXDLV FDUJRV SRU
HOHVRFXSDGRVQRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRFRQVHOKRILVFDOFRPLWrVHyUJmRVH[HFXWLYRVGHRXWUDV
VRFLHGDGHVHHQWLGDGHVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGH
RGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGD5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ 
DTXDOIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDHPGHGH]HPEURGHHTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDQRwebsite GD
&90 ZZZFYPJRYEU HPQRVVRwebsite KWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU HILVLFDPHQWHQRHQGHUHoR
GHQRVVDVHGH
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSULQFtSLRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSULQFLSDLV
L  DWUDLU UHFRPSHQVDU UHWHU H LQFHQWLYDU H[HFXWLYRV QD FRQGXomR GH VHXV QHJyFLRV GH IRUPD
VXVWHQWiYHOREVHUYDGRVRVOLPLWHVGHULVFRDGHTXDGRVHVWDQGRVHPSUHDOLQKDGDDRVLQWHUHVVHVGRV
DFLRQLVWDV LL SURSRUFLRQDUXPDUHPXQHUDomRFRPEDVHHPFULWpULRVTXHGLIHUHQFLHPRGHVHPSHQKR
HSHUPLWDPWDPEpPRUHFRQKHFLPHQWRHDYDORUL]DomRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH LLL DVVHJXUDUD
PDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHVGH
FDGD FDUJR H FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHIHUHQFLDO UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H
HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV DGPLQLVWUDWLYRV FDSD]HV GH UHVSRQGHU jV GLYHUVDV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLD
E
(i)

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RPLWrV
$ UHPXQHUDomR IL[D DQXDO p R HOHPHQWR EiVLFR GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGRVPHPEURVGRV&RPLWrVVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXOR
GHSUyODERUHGHILQLGRGHDFRUGRFRPDQHJRFLDomRLQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVR
WHPSR GHGLFDGR jV IXQo}HV D FRPSHWrQFLD H D UHSXWDomR SURILVVLRQDO H R YDORU GRV VHUYLoRV QR
PHUFDGRGHFDGDPHPEUREHPFRPRSRUSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomRGRVHWRUGHDWLYLGDGHHGH
FRPSDQKLDVGHSRUWHVLPLODUDRQRVVR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRGHUiUHHPEROVDUGHVSHVDVJDVWDVSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHGRV&RPLWrVFRPORFRPRomRDFRPRGDomRDOLPHQWDomRHRXRXWUDVUHODFLRQDGDV
DRFRPSDUHFLPHQWRHPUHXQL}HVHVSHFtILFDVHTXHFRODERUHPQDSUHVWDomRGRDX[tOLRjVSUiWLFDVGD
&RPSDQKLDPHGLDQWHUHFHELPHQWRGHFRPSURYDomRGRUHIHULGRJDVWRSHOR&RQVHOKHLURRXPHPEURV
GR&RPLWr
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDRX
QmR(VWDWXWiULD IDUmR MXV H[FOXVLYDPHQWH j UHPXQHUDomR UHFHELGD QD TXDOLGDGH GH 'LUHWRUHV 2V
PHPEURVGRV&RPLWrVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVTXHWDPEpPVHMDPPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUHVHVWDWXWiULRVRXQmRHVWDWXWiULRVSRGHUmRID]HUMXVDRDFUpVFLPRGHSUy
ODERUHRXRXWURHOHPHQWRGHUHPXQHUDomRHPIXQomRGHVXDSDUWLFLSDomRQRV&RPLWrV
'HWHUPLQDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXLDPFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
FRPD&RPSDQKLDSRUPHLRGRVTXDLVWDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]LDPMXVj
UHPXQHUDomRSUHYLVWDHPFRQWUDWR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
UHQXQFLDUDPH[SUHVVDPHQWHjUHPXQHUDomRTXHID]LDPMXVHPUD]mRGRH[HUFtFLRGHRXWURVFDUJRV
HDWLYLGDGHVUHPXQHUDGDVHPRXWUDVHPSUHVDVQmRFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRIL[DDQXDOpRHOHPHQWRSULQFLSDOHIXQGDPHQWDOGDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD
'LUHWRULDHGHYHUiVHEDVHDUHVSHFLDOPHQWHQRFDUJRHQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHVHPSHQKDGDVEHP
FRPRQDH[SHULrQFLDLQGLYLGXDOVHQGRFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomRPHQVDODWtWXORGHSUyODERUH
RX VDOiULR GHILQLGR GH DFRUGR FRP D QHJRFLDomR LQGLYLGXDO RULHQWDGD GHQWUH RXWURV IDWRUHV SRU
SHVTXLVDVVDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGH
1RVVRV'LUHWRUHV SRGHUmRVHUHOHJtYHLVDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV L 3ODQRGH$VVLVWrQFLD0pGLFD LL 
$X[tOLR 0RUDGLD LLL 9DOH5HIHLomR LY  $MXGD GH &XVWR SDUD 0XGDQoD Y  6HJXUR GH 9LGD H YL 
(VWDFLRQDPHQWR
2V 'LUHWRUHV SRGHUmR ID]HU MXV DR UHFHELPHQWR GH XPD UHPXQHUDomR YDULiYHO TXH SHUPLWH D
&RPSDQKLDRIHUHFHUUHWULEXLomRSHORVHXGHVHPSHQKRHFRPSRUWDPHQWRUHIOHWLQGRDRPHVPRWHPSR
DOXFUDWLYLGDGHHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD
2V'LUHWRUHVWDPEpPSRGHPVHUHOHJtYHLVDSDUWLFLSDUGHSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RFRP
UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVLQFOXLQGRRSo}HVRXRXWUDVPRGDOLGDGHVHLQVWUXPHQWRVTXHYLHUHP
DVHUHVWDEHOHFLGRVSHOD&RPSDQKLD
2V 'LUHWRUHV DVVLP FRPR WRGRV QRVVRV FRODERUDGRUHV TXH H[HUFHP FDUJRV GH JHVWmR H[FHWR
PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H &RPLWrV  VmR HOHJtYHLV DR SURJUDPD GH %{QXV GD
&RPSDQKLDTXHHVWiDWUHODGRjHQWUHJDGDVPHWDVRUoDPHQWDULDVHRSHUDFLRQDLV3DUDTXHHVVH
SURJUDPDVHMDDWLYDGRpPDQGDWyULRRDWLQJLPHQWRGDPHWDJOREDOGD&RPSDQKLDTXHVHFXPSULGD
SRVVLELOLWDPDRVHOHJtYHLVRUHFHELPHQWRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOQDTXHOHH[HUFtFLR&DGDiUHDWHP
XPIDUROGHPHWDVFRQVWUXtGRGHDFRUGRFRPRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
&RQVHOKR)LVFDO
2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHHTXDQGRLQVWDODGRWHUmRVXDUHPXQHUDomRGHWHUPLQDGDSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGHDFLRQLVWDVGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHO@
(ii)

qual a proporção de cada elemento na remuneração total

$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDSURSRUomRSUHYLVWDGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
WRWDOSDUDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV


5HPXQHUDomR)L[D

&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO
&RPLWrGH$XGLWRULD



5HPXQHUDomR
9DULiYHO



1$
1$

3yVHPSUHJR



1$
1$


1$
1$

5HPXQHUDomR
7RWDO
EDVHDGDHPDo}HV


1$
1$



1$
1$




5HPXQHUDomR)L[D

&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO
&RPLWrGH$XGLWRULDHGH
*HVWmRGH5LVFRV



1$
1$

5HPXQHUDomR
9DULiYHO


3yVHPSUHJR



1$
1$


1$
1$

5HPXQHUDomR
7RWDO
EDVHDGDHPDo}HV


1$
1$



1$
1$




5HPXQHUDomR)L[D 5HPXQHUDomR
9DULiYHO
GH



&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO
&RPLWr GH $XGLWRULD H
GH*HVWmRGH5LVFRV


1$
1$

3yVHPSUHJR



1$
1$


1$
1$

5HPXQHUDomR
7RWDO
EDVHDGDHPDo}HV


1$
1$



1$
1$
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5HPXQHUDomR)L[D 5HPXQHUDomR
9DULiYHO



&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO
&RPLWr GH $XGLWRULD H
GH*HVWmRGH5LVFRV


1$
1$

3yVHPSUHJR



1$
1$


1$
1$

5HPXQHUDomR
7RWDO
EDVHDGDHPDo}HV


1$
1$



1$
1$


(iii)

metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

2YDORUJOREDOPi[LPRDVHUSDJRDRVDGPLQLVWUDGRUHVDWtWXORGHUHPXQHUDomRpGHWHUPLQDGRSHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVHVWDQGRDUHPXQHUDomRJOREDOPi[LPDSDUDWDOS~EOLFRDWHQGHQGRDRV
OLPLWHVLPSRVWRVSHORDUWLJRGD/HLGDV6$
$PHWRGRORJLDGHFiOFXORGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVHEDVHDUiHPSUiWLFDV
GH PHUFDGR DWUHODGDV j QHFHVVLGDGH GH DWUDomR H UHWHQomR GH SURILVVLRQDLV HVVHQFLDLV SDUD D
FRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVHDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRUPHLR
GDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVHFRPDSRLRGHFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVYHULILFDHDFRPSDQKDDV
SUiWLFDVGHPHUFDGRFRPEDVHHPSHVTXLVDVXWLOL]DQGRDLQGDGHFRPSDUDo}HVFRPHPSUHVDVGR
PHVPRVHWRUHGRPHVPRSRUWHGD&RPSDQKLDSRGHQGRDLQGDXWLOL]DUFULWpULRVGHUHJLRQDOL]DomR1mR
KiPHWRGRORJLDIL[DGHILQLGDGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRSUHYLDPHQWH
HVWDEHOHFLGDSHOD&RPSDQKLD(YHQWXDLVUHDMXVWHVGHTXDOTXHUGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRD
SURSRVWDpHQFDPLQKDGDSDUDD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDSDUDTXHGHOLEHUHPVREUHWDOWHPD
$ UHPXQHUDomR WRWDO DOYR LQGLYLGXDO GRV 'LUHWRUHV (VWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SDXWDGDV HP UHIHUrQFLDV GH PHUFDGR SDUD SRVLo}HV GH FRPSOH[LGDGH VLPLODU 2
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDPEpPpUHVSRQViYHOSRUGHWHUPLQDUDQXDOPHQWHRtQGLFHGHUHDMXVWH
GH KRQRUiULRV IL[RV $ UHPXQHUDomR YDULiYHO HP GLQKHLUR p FDOFXODGD FRPR XP P~OWLSOR GD
UHPXQHUDomRIL[DVHQGRRFULWpULRDFLPDWDPEpPDSOLFiYHOSDUDHVWHFRPSRQHQWHGHUHPXQHUDomR
$UHYLVmRGDUHPXQHUDomRIL[DpDYDOLDGDDQXDOPHQWHWHQGRHPYLVWDDVSUiWLFDVGHPHUFDGRVHQGR
RVYDORUHVLQFRUSRUDGRVjSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRTXHpVXEPHWLGDj$VVHPEOHLD*HUDO
(iv)

razões que justificam a composição da remuneração

$&RPSDQKLDDQDOLVDDVXDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVSDUDPDQWHUD
UHPXQHUDomRGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRDGHTXDGDVjTXDOLGDGHGHQRVVRVH[HFXWLYRV
HGHQWURGHVXDVSRVVLELOLGDGHVILQDQFHLUDV$VUD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
VmRRLQFHQWLYRjPHOKRULDGHQRVVDJHVWmRDSHUPDQrQFLDGHQRVVRVH[HFXWLYRVHRLQFHQWLYRDRV
FRODERUDGRUHV REWHUHP PHOKRUHV UHVXOWDGRV YLVDQGR D JDQKRV SHOR FRPSURPHWLPHQWR FRP RV
UHVXOWDGRVGHORQJRSUD]RHDRGHVHPSHQKRQRFXUWRSUD]R
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2VSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHGRVDGPLQLVWUDGRUHVVmRR(%,7'$VHQGR
HVWHRJDWLOKRGHWHUPLQDQWHSDUDRSDJDPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHOQRH[HUFtFLRDOpPGHRXWUDV
PpWULFDVHVSHFtILFDVGDVGLYHUVDVGLUHWRULDVHiUHDVGD&RPSDQKLD$UHPXQHUDomRGRV&RQVHOKRV
GH$GPLQLVWUDomRH)LVFDOQmRpLPSDFWDGDSRULQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRDVVLPFRPRDGDViUHDV
GH5LVFRVH&RPSOLDQFHVmRSUHGRPLQDQWHPHQWHLPSDFWDGDVSRUHQWUHJDVGDiUHD
2VHOHPHQWRVYDULiYHLVGHUHPXQHUDomRWHQGHPDUHIOHWLUDSHUIRUPDQFHGD&RPSDQKLDQRSHUtRGR
HDOHYDUHPFRQVLGHUDomRRDWLQJLPHQWRGRVREMHWLYRVHPHWDVLQGLYLGXDLVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH
H[HFXWLYRVLQFOXLQGRRDOFDQFHGHPHWDVSURSRVWDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRVH
EDVHLDP HP LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV FRPR R (%,7'$ H 5HGXomR GD 'tYLGD /tTXLGD FRPR JDWLOKR
FRUSRUDWLYRSDUDDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRYDULiYHO$LQGDSRVVXtPRVWDPEpPXPSDLQHOGHPHWDV
LQGLYLGXDLV H TXH GHWHUPLQD HQWUH  D  PHWDV SDUD FDGD DGPLQLVWUDGRU DOpP GD DYDOLDomR
FRPSRUWDPHQWDOTXHWDPEpPpFRQVLGHUDGDQRFiOFXORGDUHPXQHUDomRYDULiYHOHpIHLWDFRPEDVH
QDGHILQLomRGHPHWDVLQGLYLGXDLVGHFRPSHWrQFLDVFRPSRUWDPHQWDLV FRPRSRUH[HPSORDWXDomR
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pWLFD IRFR QR FOLHQWH RUJDQL]DomR H RULHQWDomRSDUD UHVXOWDGRV UHODFLRQDPHQWR LQWHUSHVVRDO
OLGHUDQoD 7DQWRRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRTXDQWRDDYDOLDomRFRPSRUWDPHQWDOSRVVXHPXPD
SRUFHQWDJHPPtQLPDGHDWLQJLPHQWRSDUDTXHRDGPLQLVWUDGRUVHMDHOHJtYHOjUHPXQHUDomRYDULiYHO
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$UHPXQHUDomRpHVWUXWXUDGDSDUDUHIOHWLUDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRGDVHJXLQWH
PDQHLUDDQDOLVDPRVQRVVDSHUIRUPDQFHHRGHVHPSHQKRGHQRVVD'LUHWRULDUHJXODUPHQWHGHIRUPD
DDFRPSDQKDURDWLQJLPHQWRGDVPHWDVGD&RPSDQKLDHLQGLYLGXDLVFDOFXODQGRRDXPHQWRGRVDOiULR
EDVHHRYDORUGDERQLILFDomRGHDFRUGRFRPRPHUHFLPHQWRGHFDGDDGPLQLVWUDGRU
H
FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
2 IRUPDWR GD UHPXQHUDomR DFLPD GHVFULWD SURFXUD LQFHQWLYDU RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD D
EXVFDUHPDPHOKRUUHQWDELOLGDGHGRVSURMHWRVSRUHODGHVHQYROYLGRVGHIRUPDDDOLQKDURVLQWHUHVVHV
GRVFRODERUDGRUHVFRPRVGD&RPSDQKLD
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
$ &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GH SDUWH GD UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GD
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 6XD VXEVLGLiULD (OHPLGLD p UHVSRQViYHO SHOR SDJDPHQWR GD
UHPXQHUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDGHVGHRPRPHQWRHPTXH
IRLDGTXLULGDSHOD(OHWURPLGLD  DWpRPRPHQWRVHQGRTXHD&RPSDQKLDGHYHUiFRQWLQXDU
SDJDPHQWRYLDDVXEVLGLDULD(OHPLGLDDWpRPRPHQWRTXHDPHVPDIRULQFRUSRUDGDHVHXVFRQWUDWRV
GHWUDEDOKRSDVVHPDWHUYtQFXORFRPHUHPXQHUDomRGLUHWDSHOD&RPSDQKLD$(OHPtGLDDLQGDQmR
IRLLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDSRLVSRVVXLSUHMXt]RILVFDOTXHVHUiRSRUWXQDPHQWHFRPSHQVDGR
$UHPXQHUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR'LUHWRU)LQDQFHLURGD&RPSDQKLDHPERUDVXSRUWDGDSHOD
(OHPLGLD HVWDUi HQJOREDGD QR PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR WRWDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLDDVHUDSUHFLDGRHGHOLEHUDGRSRUDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRH[LVWHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLD
GHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULR
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
(i) os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de
que forma participam
$ $VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi DQXDOPHQWH D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV MXQWR DR
GHSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVVHQGRTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomR
JOREDOHLQGLYLGXDOGRV'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[RPHQVDO D
'LUHWRULD (VWDWXWiULD VHUi &/7 D SDUWLU GH MDQHLUR GH   GHILQLGR GH DFRUGR FRP QHJRFLDomR
LQGLYLGXDORULHQWDGDGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRUSHVTXLVDVVDODULDLVGRQRVVRVHJPHQWRGHDWLYLGDGH
REVHUYDGD D 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR $ DOWHUDomR SDUD &/7 IRL UHDOL]DGD QR FRQWH[WR GH IXWXUD
UHDOL]DomRGHLQFRUSRUDomRGD(OHPLGLDHDSURYHLWDPHQWRGHVHXVGLUHWRUHVTXHVmRFRQWUDWDGRV
VRERUHJLPHGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR7UDEDOKR&RPRD(OHWURPLGLDSRVVXtDHPVHXVTXDGURV
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GLUHWRUHVHVWDWXWiULRVVHPYtQFXORHPSUHJDWtFLRSRGHULDTXDQGRGDLQFRUSRUDomRVHUH[SRVWDDR
ULVFRGHVHXVGLUHWRUHVUHTXHUHUHPRUHFRQKHFLPHQWRGRYtQFXORHHTXLSDUDomRFRQVLGHUDQGRTXH
QR PHVPR QtYHO KLHUiUTXLFR H[LVWLULDP GXDV ILJXUDV GLVWLQWDV R GLUHWRU HVWDWXWiULR H R GLUHWRU
HPSUHJDGR$VVLPFRPRIRUPDGHHYLWDUULVFRVIXWXURVD&RPSDQKLDHQWHQGHXSRUDGRWDURFHQiULR
FRQVHUYDGRUHFHOHWL]DUVHXVGLUHWRUHVGHIRUPDTXHQRPRPHQWRGDLQFRUSRUDomRHODQmRVHMD
H[SRVWDDRVULVFRVWUDEDOKLVWDVPHQFLRQDGRVDFLPD
2V REMHWLYRV H SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR YLVDP UHFRQKHFHU H UHPXQHUDU RV QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV
FRQVLGHUDQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVRWHPSRGHGLFDGRjVIXQo}HVDFRPSHWrQFLDHDUHSXWDomRSURILVVLRQDO
GHVWHV$GHPDLVUHDOL]DPRVSHVTXLVDVVDODULDLVSDUDJDUDQWLUDOLQKDPHQWRFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGH
PHUFDGRHPDQWHUDFRPSHWLWLYLGDGHGHQRVVDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRDTXDODEUDQJHWDQWRSDUDD
UHPXQHUDomRILFDPHQVDOUHFHELGDDWtWXORGHSUyODERUHTXDQWRDUHPXQHUDomRYDULiYHOHEDVHDGDHP
Do}HV(VWDVSHVTXLVDVOHYDPHPFRQVLGHUDomRXPDDPRVWUDGHHPSUHVDVGRVTXHDWXDPQRPHVPRVHWRU
TXHQRQRVVRDOpPGHFRPSDQKLDVGHSRUWHVHPHOKDQWHDRQRVVRHEXVFDPRVLGHQWLILFDUDSUiWLFDGHVVDV
HPSUHVDV QRV GLIHUHQWHV FRPSRQHQWHV GD UHPXQHUDomR 7DLV SHVTXLVDV VmR UHDOL]DGDV LQWHUQDPHQWH
FRRUGHQDGDVSRUQRVVDiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVDWUDYpVGHILUPDVHVSHFLDOL]DGDVQDSUHVWDomRGHVWH
VHUYLoRFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVHFXMDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHWHUPLQDomRGRVFULWpULRV
HSDUkPHWURVGDSHVTXLVDWDLVFRPRUHPXQHUDomRGLUHWDHLQGLUHWDHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]R
com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da
política de remuneração do emissor

(iii)

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DYDOLD DQXDOPHQWH D DGHTXDomR GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GD
&RPSDQKLDDYDOLDQGRVHDUHPXQHUDomRSDJDFRQGL]FRPRFDUJRUHVSRQVDELOLGDGHVHYROXPHGH
WUDEDOKRGHFDGDPHPEUROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDLQGDVXDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
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Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

4,00

0,00

11,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.760.320,96

0,00

1.760.320,96

Benefícios direto e indireto

0,00

274.560,00

0,00

274.560,00

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

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

6.582.646,19

0,00

6.582.646,19

0,00

8.617.527,15

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

N/A

Em razão da peculiaridade da
situação econômica do ano
corrente, o Conselho de
Administração aprovou que,
para 2020, não haverá
pagamento de bônus para a
Diretoria Estatutária.

Total da remuneração

0,00

8.617.527,15

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.516.534,91

0,00

1.516.534,91

Benefícios direto e indireto

0,00

274.560,00

0,00

274.560,00

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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N/A

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.915.498,00

0,00

3.915.498,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

Pós-emprego

0,00

808.433,78

0,00

808.433,78

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

10.173.655,00

0,00

10.173.655,00

0,00

16.688.681,32

0,00

16.688.681,32

Observação

N/A

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.960.254,36

0,00

1.960.254,36

Benefícios direto e indireto

0,00

274.560,00

0,00

274.560,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.826.331,25

0,00

3.826.331,25

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00
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Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

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

6.061.145,61

0,00

6.061.145,61

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

3,00

0,00

8,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.939.989,70

0,00

1.939.989,70

Benefícios direto e indireto

0,00

274.560,00

0,00

274.560,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

N/A

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.845.783,01

0,00

3.845.783,01

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

N/A

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00
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5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(&RQVHOKR)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR



1$

GH'LUHWRULD
(VWDWXWiULD



5

&RQVHOKR)LVFDO 7RWDO
1$
1$

1$






9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 

1$

5

1$

5

1$

5  

1$

5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 

1$



1$




1$


1$


1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$



(PUD]mRGDSHFXOLDULGDGHGDVLWXDomRHFRQ{PLFDGRDQRFRUUHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXTXHSDUD
QmRKDYHUiSDJDPHQWRGHE{QXVSDUDD'LUHWRULD(VWDWXWiULD


5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKR
GH'LUHWRULD
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO 7RWDO

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 




1$




5




1$




5

1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR

1$

5

1$

5


1$


1$


1$




9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 

1$

1$

1$



1$

1$

1$
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5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKR
GH'LUHWRULD
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD






1$
5




1$




5

1$

5

1$

5

1$

5

1$

5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

5

1$

5

3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 


1$


1$


1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$


1$

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 

&RQVHOKR)LVFDO 7RWDO



5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP



&RQVHOKR
GH'LUHWRULD
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD






1$
5

1~PHURWRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
1$
UHPXQHUDomR
9DORU 3UHYLVWR QR SODQR GH UHPXQHUDomR 1$
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 

&RQVHOKR)LVFDO 7RWDO



1$




5

5

1$

5

5

1$

5

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

5

1$

5

3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORU0tQLPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU0i[LPR3UHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORU3UHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV ³Target´ 


1$


1$


1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

9DORUHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

1$

1$
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3ODQRGH5HPXQHUDomR%DVHDGRHP$o}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR('LUHWRULD
(VWDWXWiULD

(PUHODomRDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGD
GLUHWRULD HVWDWXWiULD HP YLJRU QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO H SUHYLVWR SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO
FRUUHQWHGHVFUHYHU

D
7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLGRLVSODQRVGHRSo}HVYLJHQWHV HP
FRQMXQWR³RV3ODQRV´ 

623

2QRVVRSULPHLURSODQRGHRSomRGHDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR ³623´ IRLDSURYDGRHP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  'H DFRUGR FRP VXDV
GLVSRVLo}HVVmRHOHJtYHLVDUHFHEHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR ³2So}HV´RX
³$o}HV´ QRVWHUPRVGR623RVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDO
HSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV ³3HVVRDV(OHJtYHLV´ 

2623pDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
QDPHGLGDHPTXHIRUSHUPLWLGRSRUOHLHSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDWHUiDPSORVSRGHUHVSDUDWRPDU
WRGDV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD D DGPLQLVWUDomR GR  623 LQFOXLQGR D  D FULDomR H D
DSOLFDomRGHQRUPDVJHUDLVUHODWLYDVjRXWRUJDGH2So}HVQRVWHUPRVGR623HDVROXomRGHG~YLGDV
GHLQWHUSUHWDomRGR623 E DHOHLomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD
&RPSDQKLDRXRXWUDVRFLHGDGHVRERVHXFRQWUROHHPIDYRUGRVTXDLVD&RPSDQKLDRXWRUJDUXPDRXPDLV
2So}HV ³2XWRUJDGRV´  QRV WHUPRV 2XWRUJDGRV H D DXWRUL]DomR SDUD RXWRUJDU 2So}HV HP VHX IDYRU
HVWDEHOHFHQGR WRGDV DV FRQGLo}HV GDV 2So}HV D VHUHP RXWRUJDGDV EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV
FRQGLo}HVTXDQGRQHFHVViULRRXFRQYHQLHQWH F DDSURYDomRGRV&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRV
HQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV2XWRUJDGRVREVHUYDGDVDVGHWHUPLQDo}HVGR623H G HPLVVmRGH
QRYDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRRXDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDomRGH
Do}HVGHQRVVDHPLVVmRHPWHVRXUDULDSDUDVDWLVID]HURH[HUFtFLRGH2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRV
WHUPRVGR623HGRV&RQWUDWRVGH2SomR

1R H[HUFtFLR GH VXD FRPSHWrQFLD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWDUi VXMHLWR DSHQDV DRV OLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVHPOHLQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQR623
ILFDQGRFODURTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiWUDWDUGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDRVSUHVWDGRUHV
GHVHUYLoRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROH
TXH VH HQFRQWUHP HP VLWXDomR VLPLODU QmR HVWDQGR REULJDGR SRU TXDOTXHU UHJUD GH LVRQRPLD RX
DQDORJLD D HVWHQGHU D WRGRV DV FRQGLo}HV TXH HQWHQGD DSOLFiYHO DSHQDV D DOJXP RX DOJXQV 2
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDLQGDHVWDEHOHFHUWUDWDPHQWRHVSHFLDOSDUDFDVRVH[FHSFLRQDLV
GXUDQWHDHILFiFLDGHFDGDGLUHLWRGH2SomRGHVGHTXHQmRVHMDPDIHWDGRVRVGLUHLWRVMiFRQFHGLGRV
DRV 2XWRUJDGRV QHP RV SULQFtSLRV EiVLFRV GR  623 7DO GLVFLSOLQD H[FHSFLRQDO QmR FRQVWLWXLUi
SUHFHGHQWHLQYRFiYHOSRURXWURV2XWRUJDGRV$VGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWrPIRUoD
YLQFXODQWHSDUDD&RPSDQKLDUHODWLYDPHQWHDWRGDVDVPDWpULDVUHODFLRQDGDVFRPR6236HPSUH
TXHMXOJDUFRQYHQLHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHOHJHUiRV2XWRUJDGRVHPIDYRU
GRV TXDLV VHUmR RXWRUJDGDV 2So}HV QRV WHUPRV GR  623 HVWDEHOHFHQGR WDPEpP RV SUD]RV H
FRQGLo}HVGHH[HUFtFLRGDV2So}HVHLPSRQGRTXDLVTXHURXWUDVFRQGLo}HVUHODWLYDVDWDLV2So}HV

$RXWRUJDGH2So}HVQRVWHUPRVGR623pUHDOL]DGDPHGLDQWHDFHOHEUDomRGH&RQWUDWRVGH2SomR
HQWUHD&RPSDQKLDHRV2XWRUJDGRVRVTXDLVGHYHUmRHVSHFLILFDUVHPSUHMXt]RGHRXWUDVFRQGLo}HV
GHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR&RPLWrFRQIRUPHRFDVR D DTXDQWLGDGHH
SUHoRGDV$o}HV3UySULDVDVHUHPDGTXLULGDVSHOR2XWRUJDGR E DTXDQWLGDGHGH2So}HVREMHWRGD
RXWRUJD F RVWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGRGLUHLWRDRH[HUFtFLRGD2SomR G RSUD]RILQDO
SDUD H[HUFtFLR GD 2SomR H H  R 3UHoR GH ([HUFtFLR H FRQGLo}HV GH SDJDPHQWR 3DUD FDGD $omR
3UySULD DGTXLULGD SHORV 2XWRUJDGRV D &RPSDQKLD RXWRUJDUi  FLQFR  2So}HV &DGD 2SomR GDUi
GLUHLWRDR2XWRUJDGRGHDGTXLULU XPD $omRVXMHLWRjRFRUUrQFLDGHXP(YHQWRGH/LTXLGH]FRQIRUPH
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GHILQLGRQR623DRGHFXUVRGRVSUD]RVGHFDUrQFLDHDRVGHPDLVWHUPRVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRV
QR623HUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomR

2V&RQWUDWRVGH2SomRVHUmRLQGLYLGXDOPHQWHHODERUDGRVSDUDFDGD2XWRUJDGRSRGHQGRR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHVWDEHOHFHUWHUPRVHFRQGLo}HVGLIHUHQFLDGRVSDUDFDGD&RQWUDWRGH2SomRVHP
QHFHVVLGDGHGHDSOLFDomRGHTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDHQWUHRV2XWRUJDGRVPHVPRTXH
VHHQFRQWUHPHPVLWXDo}HVVLPLODUHVRXLGrQWLFDV$V2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR623VmR
SHVVRDLVHLQWUDQVIHUtYHLVQmRSRGHQGRR2XWRUJDGRHPKLSyWHVHDOJXPDFHGHUWUDQVIHULURXGH
TXDOTXHUPRGRDOLHQDUDTXDLVTXHUWHUFHLURVDV2So}HVQHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHV
2Q~PHURWRWDOGH$o}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGR623QmRH[FHGHUi FLQFRSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGRVH
QHVVHFiOFXORWRGDVDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR623H[HUFLGDVRXQmRH[FHWR
DTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUD
QRYDVRXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRV
WHUPRVGR623HVWHMDVHPSUHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD6HTXDOTXHU
2SomRIRUH[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HV
WRUQDUVHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV

623

2QRVVRVHJXQGRSODQRGHRSomRGHDo}HVRUGLQiULDVGHQRVVDHPLVVmR ³623´ IRLDSURYDGRHP
$VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH GH]HPEUR GH  'H DFRUGR FRP VXDV
GLVSRVLo}HVVmRHOHJtYHLVDUHFHEHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR ³2So}HV´RX
³$o}HV´ QRVWHUPRVGR3ODQRRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDO
GD&RPSDQKLD ³3HVVRDV(OHJtYHLV´ 

2  623 p DGPLQLVWUDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2 &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQDPHGLGDHPTXHIRUSHUPLWLGRSRUOHLHSHODVGLUHWUL]HVIL[DGDVSHODDVVHPEOHLDJHUDO
GD &RPSDQKLD WHUi DPSORV SRGHUHV SDUD WRPDU WRGDV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD D
DGPLQLVWUDomRGR623LQFOXLQGR D DFULDomRHDDSOLFDomRGHQRUPDVJHUDLVUHODWLYDVjRXWRUJD
GH2So}HVQRVWHUPRVGR623HDVROXomRGHG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRGR623 E DHOHLomR
GRV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV HP SRVLomR JHUHQFLDO GD &RPSDQKLD HP IDYRU GRV TXDLV D
&RPSDQKLDRXWRUJDUXPDRXPDLV2So}HV ³2XWRUJDGRV´ QRVWHUPRV2XWRUJDGRVHDDXWRUL]DomRSDUD
RXWRUJDU2So}HVHPVHXIDYRUHVWDEHOHFHQGRWRGDVDVFRQGLo}HVGDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
EHPFRPRDPRGLILFDomRGHWDLVFRQGLo}HVTXDQGRQHFHVViULRRXFRQYHQLHQWH F DDSURYDomRGRV
&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV2XWRUJDGRVREVHUYDGDV
DVGHWHUPLQDo}HVGR3ODQRH G HPLVVmRGHQRYDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRRXDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDomRGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHPWHVRXUDULDSDUDVDWLVID]HU
RH[HUFtFLRGH2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR623HGRV&RQWUDWRVGH2SomR

1R H[HUFtFLR GH VXD FRPSHWrQFLD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWDUi VXMHLWR DSHQDV DRV OLPLWHV
HVWDEHOHFLGRVHPOHLQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQR623ILFDQGR
FODURTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiWUDWDUGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHTXHVHHQFRQWUHP
HPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDDHVWHQGHUDWRGRV
DVFRQGLo}HVTXHHQWHQGDDSOLFiYHODSHQDVDDOJXPRXDOJXQV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUi
DLQGD HVWDEHOHFHU WUDWDPHQWR HVSHFLDO SDUD FDVRV H[FHSFLRQDLV GXUDQWH D HILFiFLD GH FDGD GLUHLWR GH
2SomRGHVGHTXHQmRVHMDPDIHWDGRVRVGLUHLWRVMiFRQFHGLGRVDRV2XWRUJDGRVQHPRVSULQFtSLRVEiVLFRV
GR 623 7DOGLVFLSOLQD H[FHSFLRQDOQmRFRQVWLWXLUiSUHFHGHQWH LQYRFiYHO SRURXWURV 2XWRUJDGRV $V
GHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWrPIRUoDYLQFXODQWHSDUDD&RPSDQKLDUHODWLYDPHQWHDWRGDV
DVPDWpULDVUHODFLRQDGDVFRPR6236HPSUHTXHMXOJDUFRQYHQLHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDHOHJHUiRV2XWRUJDGRVHPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDV2So}HVQRVWHUPRVGR623
HVWDEHOHFHQGR WDPEpP RV SUD]RV H FRQGLo}HV GH H[HUFtFLR GDV 2So}HV H LPSRQGR TXDLVTXHU RXWUDV
FRQGLo}HVUHODWLYDVDWDLV2So}HV

3DUDID]HUMXVjV2So}HVRV2XWRUJDGRVGHYHUmRXPDYH]GHFRUULGRRVSHUtRGRVHVSHFLILFDGRVSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVUHVSHFWLYRV&RQWUDWRVGH2XWRUJDGHVGHTXHQmRWHQKDKDYLGRR
'HVOLJDPHQWR GRV UHIHULGRV 2XWRUJDGRV LQYHVWLU UHFXUVRV SUySULRV QD DTXLVLomR GH GHWHUPLQDGD
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TXDQWLGDGHGH$o}HV3UySULDVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR3DUDFDGD
$omR3UySULDDGTXLULGDD&RPSDQKLDRXWRUJDUi TXDWUR 2So}HV$RXWRUJDGH2So}HVQRVWHUPRV
GHVWH3ODQRVHUiUHJXODGDSHORV&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHRV
2XWRUJDGRV RV TXDLV GHYHUmR HVSHFLILFDU VHP SUHMXt]R GH RXWUDV FRQGLo}HV GHWHUPLQDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVRHREVHUYDGRRGLVSRVWRQRVLWHQVHDEDL[R L D
TXDQWLGDGHHSUHoRGDV$o}HV3UySULDVDVHUHPDGTXLULGDVSHOR2XWRUJDGR LL DTXDQWLGDGHGH2So}HV
REMHWRGDRXWRUJD LLL RVWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGRGLUHLWRDRH[HUFtFLRGD2SomR LY R
SUD]RILQDOSDUDH[HUFtFLRGD2SomRH Y R3UHoRGH([HUFtFLRHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR

2V&RQWUDWRVGH2SomRVHUmRLQGLYLGXDOPHQWHHODERUDGRVSDUDFDGD2XWRUJDGRSRGHQGRR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHVWDEHOHFHUWHUPRVHFRQGLo}HVGLIHUHQFLDGRVSDUDFDGD&RQWUDWRGH2SomRVHP
QHFHVVLGDGHGHDSOLFDomRGHTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDHQWUHRV2XWRUJDGRVPHVPRTXH
VHHQFRQWUHPHPVLWXDo}HVVLPLODUHVRXLGrQWLFDV$V2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR623VmR
SHVVRDLVHLQWUDQVIHUtYHLVQmRSRGHQGRR2XWRUJDGRHPKLSyWHVHDOJXPDFHGHUWUDQVIHULURXGH
TXDOTXHUPRGRDOLHQDUDTXDLVTXHUWHUFHLURVDV2So}HVQHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHV
2Q~PHURWRWDOGH$o}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGR623QmRH[FHGHUi FLQFR
SRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGR
VHQHVVHFiOFXORWRGDVDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR623H[HUFLGDVRXQmRH[FHWR
DTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUD
QRYDVRXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRV
WHUPRV GR 3ODQR HVWHMD VHPSUH GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR GD &RPSDQKLD 6H TXDOTXHU
2SomRIRUH[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HV
WRUQDUVHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV

2V2XWRUJDGRVSRGHUmRDGTXLULUDV$o}HV3UySULDVQRVWHUPRVGR623VXMHLWRjSHUPDQrQFLDFRQWtQXD
GRYtQFXORGR2XWRUJDGRFRPRDGPLQLVWUDGRURXHPSUHJDGRHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDOGD
&RPSDQKLDGXUDQWHRVSHUtRGRVDEDL[RHVSHFLILFDGRVHREVHUYDGDVDVVHJXLQWHVSURSRUo}HV

•  YLQWHSRUFHQWR GRQ~PHURWRWDOGDV$o}HV3UySULDVSRGHUmRVHUDGTXLULGDV
• QRSUD]RPi[LPRGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGHDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH2SomR
•  YLQWHSRUFHQWR GRQ~PHURWRWDOGDV$o}HV3UySULDVSRGHUmRVHUDGTXLULGDVHQWUHGH
MDQHLURGHHGHMDQHLURGH
•  YLQWHSRUFHQWR GRQ~PHURWRWDOGDV$o}HV3UySULDVSRGHUmRVHUDGTXLULGDVHQWUHGH
MDQHLURGHHGHMDQHLURGH
•  YLQWHSRUFHQWR GRQ~PHURWRWDOGDV$o}HV3UySULDVSRGHUmRVHUDGTXLULGDVHQWUHGH
MDQHLURGHHGHMDQHLURGHH
•  YLQWHSRUFHQWR GRQ~PHURWRWDOGDV$o}HV3UySULDVSRGHUmRVHUDGTXLULGDVHQWUHGH
MDQHLURGHHGHMDQHLURGH

E
3ULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2V 3ODQRV WrP SRU REMHWLYR SHUPLWLU TXH DV 3HVVRDV (OHJtYHLV VXMHLWR D GHWHUPLQDGDV FRQGLo}HV
DGTXLUDP$o}HVFRPYLVWDVD D HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLV
GD&RPSDQKLD E DOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDRVGDV3HVVRDV(OHJtYHLV H
F SRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHDWUDLUHPDQWHUDHOD V YLQFXODGRV
DV3HVVRDV(OHJtYHLV

F
)RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

$RSRVVLELOLWDUTXHRV2XWRUJDGRVVHWRUQHPQRVVRVDFLRQLVWDVHPFRQGLo}HVGLIHUHQFLDGDVHVSHUDVHTXH
HVWHVWHQKDPIRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUHPVHHIHWLYDPHQWHFRPDFULDomRGHYDORUEHPFRPR
SDUD H[HUFHUHP VXDV IXQo}HV GH PDQHLUD D LQWHJUDUHPVH DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV DRV REMHWLYRV
VRFLDLVHDRVQRVVRVSODQRVGHFUHVFLPHQWRDVVLPPD[LPL]DQGRQRVVRVOXFURVEHPFRPRJHUDQGRXPD
UHODomRGHORQJRSUD]RGHVWHVSURILVVLRQDLVFRPDQRVVD&RPSDQKLD2RIHUHFLPHQWRGDV2So}HVDLQGD
HVWLPXODRV2XWRUJDGRVSRUPHLRGRFRPSURPHWLPHQWRGHVHXVUHFXUVRVSUySULRVDEXVFDUHPDYDORUL]DomR
LPHGLDWDGDVDo}HVVHPFRQWXGRFRPSURPHWHUHPRFUHVFLPHQWRHDYDORUL]DomRIXWXUDGDVDo}HV$WLQJH
VH DLQGD SRU PHLR GHVWH PRGHOR R FRPSDUWLOKDPHQWR GRV ULVFRV H GRV QRVVRV JDQKRV SRU PHLR GD
YDORUL]DomRGDVDo}HVDGTXLULGDVQRkPELWRGR3ODQR$GLFLRQDOPHQWHRPRGHORDGRWDGRHVSHUDVHUHILFD]
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FRPR PHFDQLVPR GH UHWHQomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H HPSUHJDGRV HP IDFH SULQFLSDOPHQWH GR
FRPSDUWLOKDPHQWRGDYDORUL]DomRGDVQRVVDVDo}HV

G
&RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

2V 3ODQRV VmR UHVSRQViYHLV SHOR DOLQKDPHQWR GH ORQJR SUD]R GRV H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD
FRQWULEXLQGR SDUD D VXVWHQWDELOLGDGH GR QHJyFLR GD &RPSDQKLD H D UHWHQomR GH SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV

H
&RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLR
HORQJRSUD]R

$V RXWRUJDV UHDOL]DGDV FRP EDVH QRV 3ODQRV WUD]HP GLIHUHQWHV PHFDQLVPRV TXH SHUPLWHP R
DOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPGLIHUHQWHVKRUL]RQWHVGHWHPSR$GLYLVmRHPORWHV
DQXDLV H D H[LVWrQFLD GH SHUtRGRV GH FDUrQFLD GLIHUHQFLDGRV ID]HP FRP TXH RV 2XWRUJDGRV VH
FRPSURPHWDPFRPDFRQVWDQWHYDORUL]DomRGDVQRVVDVDo}HVQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

$LQGDRVDFLRQLVWDVPDMRULWiULRVHRVDFLRQLVWDVRXWRUJDGRVSHORV3ODQRVGH2So}HVGD&RPSDQKLD
HPGHMXQKRGHFHOHEUDUDPR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD2VEHQHItFLiULRVQRQRYDVRXWRUJDVQRkPELWRGRV3ODQRVWDPEpPGHYHUmR
DGHULUDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623

I
1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2Q~PHURWRWDOGH$o}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGRV3ODQRVQmRH[FHGHUi FLQFR
SRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGR
VHQHVVHFiOFXORWRGDVDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGRV3ODQRVH[HUFLGDVRXQmR
H[FHWRDTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLV
SDUDQRYDVRXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDV
QRVWHUPRVGR3ODQRHVWHMDVHPSUHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD6HTXDOTXHU
2SomRIRUH[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HV
WRUQDUVHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV

J
1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

2Q~PHURWRWDOGH$o}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGR3ODQRQmRH[FHGHUi FLQFRSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGRVH
QHVVHFiOFXORWRGDVDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRH[HUFLGDVRXQmRH[FHWR
DTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUD
QRYDVRXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRV
WHUPRV GR 3ODQR HVWHMD VHPSUH GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR GD &RPSDQKLD 6H TXDOTXHU
2SomRIRUH[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HV
WRUQDUVHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV

K
&RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP FRPSHWrQFLD SDUD RXWRUJDU 2So}HV HVWDEHOHFHQGR WRGDV DV
FRQGLo}HV GDV 2So}HV D VHUHP RXWRUJDGDV EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV FRQGLo}HV TXDQGR
QHFHVViULRRXFRQYHQLHQWH4XDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
DSURYDUiDRXWRUJDGH2So}HVHOHJHQGRRV2XWRUJDGRVHPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDV2So}HV
QRVWHUPRVGR3ODQRIL[DQGRR3UHoRGH([HUFtFLRGDV2So}HVHDVFRQGLo}HVGHVHXSDJDPHQWR
HVWDEHOHFHQGRRVSUD]RVHFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRGDV2So}HVHLPSRQGRTXDLVTXHURXWUDVFRQGLo}HV
UHODWLYDVDWDLV2So}HV
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L
&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

&RQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR 3ODQR R SUHoR GH H[HUFtFLR GDV RSo}HV RXWRUJDGDV VHUi IL[DGR SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX SHOR &RPLWr TXDQGR GD RXWRUJD GDV 2So}HV H VHUi SDJR SHORV
%HQHILFLiULRVQDVIRUPDVHSUD]RVSRUHOHGHWHUPLQDGRV

M
&ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

1RVWHUPRVGR3ODQRDREWHQomRGRGLUHLWRDRH[HUFtFLRGD2SomRGDUVHiQRVSHUtRGRVSHUFHQWXDLV
HFRQGLo}HVGHILQLGRVDQXDOPHQWHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

N
)RUPDGHOLTXLGDomR

&RPEDVHQD&OiXVXODGR3ODQRSRGHUHPRVDFULWpULRGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPLWLU
QRYDVDo}HVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRRXYHQGHUDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULD

O
5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV623

1R$FRUGRGH$FLRQLVWDV623KiUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGHTXDOTXHUIRUPDGDVDo}HVGRV
2XWRUJDGRVYLQFXODGDVDR$FRUGRRTXHDSHQDVVHUiSHUPLWLGR L PHGLDQWHH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLDGD&RPSDQKLDHGRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLV FRQIRUPHGHILQLGRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
623  LL FDVRRWHUFHLURDGTXLUHQWHFRQFRUGDUSOHQDHLUUHVWULWDPHQWHDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623
VXEURJDQGRVHQDSRVLomRGR2XWRUJDGRFHGHQWH

2V2XWRUJDGRVWrPGLUHLWRGHYHQGDFRQMXQWDGHVXDVDo}HVHPFDVRGHWUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROHRX
HPHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDRXHPFDVRGHYHQGDGHWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRV
DWLYRVGD&RPSDQKLD'DPHVPDIRUPDRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVWrPGLUHLWRGHYHQGDIRUoDGDGDV
Do}HVGRV2XWRUJDGRVHPLJXDLVFRQGLo}HV

$&RPSDQKLDHRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVWrPRSomRGHFRPSUDGDVDo}HVGRV2XWRUJDGRVH[HUFtYHO
PHGLDQWHWpUPLQRGDUHODomRMXUtGLFDHQWUHD&RPSDQKLDHR2XWRUJDGR

'HDFRUGRFRPR3ODQRQHQKXPD$omR3UySULDSRGHVHUWUDQVIHULGDDWpTXHRFRUUDXP(YHQWRGH/LTXLGH]
VHQGRTXHR(YHQWRGH/LTXLGH]WDPEpPpFRQGLomRSDUDTXHDV2So}HVSRVVDPVHUH[HUFLGDVDQWHVGRV
GLDVTXHSUHFHGHPRGHFXUVRGR3UD]R0i[LPRGH9LJrQFLDGDV2So}HVLH GH] DQRV 

6H R (YHQWR GH /LTXLGH] IRU XPD RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³,32´  R
2XWRUJDGRVRPHQWHSRGHUiDOLHQDUGHLPHGLDWRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH FLQTXHQWDSRUFHQWR GDV
$o}HVSRUHOHGHWLGDV$VGHPDLV$o}HVVRPHQWHSRGHUmRVHUDOLHQDGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHXPD
YH]WUDQVFRUULGRV GR]H PHVHVGDGDWDGDSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGR,32

$OpPGLVVRR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGR623GHWHUPLQDRTXDQWRVHJXH

&OiXVXOD±6XEURJDomRQR$$SDUDXPD7UDQVIHUrQFLDDXPWHUFHLURVHUHILFD]WDO7HUFHLURGHYH
DGHULUDR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623VXEURJDQGRVHQDSRVLomRGR2XWRUJDGRFHGHQWH

&OiXVXOD  ± 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD D &RPSDQKLD H RV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV WHUmR GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULUDV$o}HVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRSRWHQFLDOFRPSUDGRU

&OiXVXOD±7DJ$ORQJHPFDVRGH(YHQWRGH/LTXLGH]TXHQmRVHMDXP,32SRGHUmRRV2XWRUJDGRV
H[LJLUTXH$o}HVGHVXDWLWXODULGDGHVHMDPDOLHQDGDVHPFRQMXQWRFRPDVDo}HVGHWLGDVSHORV$FLRQLVWDV
3ULQFLSDLV QD PHVPD SURSRUomR GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DOLHQDGDV SHORV $FLRQLVWDV
3ULQFLSDLV QD PHVPD RSHUDomR H QDV PHVPDV FRQGLo}HV GR (YHQWR GH /LTXLGH] ³'LUHLWR GH YHQGD
&RQMXQWD´ &DVRRV$FLRQLVWDV2XWRUJDGRVQmRH[HUoDPRVHX'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDRV$FLRQLVWDV
3ULQFLSDLVHVWDUmROLYUHVSDUDWUDQVIHULUWRGDVDVVXDV$o}HVQRkPELWRGR(YHQWRGH/LTXLGH]
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&OiXVXOD±'UDJ$ORQJHPFDVRGH(YHQWRGH/LTXLGH] LQFOXLQGR,32 HPTXHRV2XWRUJDGRVQmR
H[HUoDP VHX 'LUHLWR GH 9HQGD &RQMXQWD RV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV WHUmR R GLUHLWR GH H[LJLU TXH RV
2XWRUJDGRVWUDQVILUDPDWpDWRWDOLGDGHGHVXDVUHVSHFWLYDV$o}HVHPFRQMXQWRFRPDVDo}HVGHWLGDV
SHORV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVQDPHVPDRSHUDomRHQDVPHVPDVFRQGLo}HVGR(YHQWRGH/LTXLGH]

623
'HDFRUGRFRPRVFRQWUDWRVGHRXWRUJDFDVRWHQKDRFRUULGRXP,32GD&RPSDQKLDDWpDGDWDGD
7UDQVIHUrQFLDDV$o}HV
2V $FLRQLVWDV 2XWRUJDGRV QmR SRGHUmR 7UDQVIHULU VXDV $o}HV SRU XP SHUtRGR GHWHUPLQDGR QRV
WHUPRVDEDL[R
L FDVRWHQKDRFRUULGRXP,32GD&RPSDQKLDDWpDGDWDGD7UDQVIHUrQFLDDV$o}HV3UySULDVHDV
1RYDV$o}HVVRPHQWHSRGHUmRVHU7UDQVIHULGDVDSyVRWUDQVFXUVRGRSHUtRGRGHORFNXSDVVXPLGR
SRU9HVXYLXV),3QRFRQWH[WRGR,32H
LL FDVRQmRWHQKDRFRUULGRXP,32GD&RPSDQKLDDWpDGDWDGD7UDQVIHUrQFLDDV$o}HV3UySULDV
DGTXLULGDVSHOD R 2XWRUJDGD R VRPHQWHSRGHUmRVHU7UDQVIHULGDVDSyV GR]H PHVHVFRQWDGRV
GD GDWD GHDTXLVLomR GDVUHVSHFWLYDV $o}HV 3UySULDV VHQGRTXHR (YHQWR GH /LTXLGH] WDPEpP p
FRQGLomRSDUDTXHDV2So}HVSRVVDPVHUH[HUFLGDVDQWHVGRVGLDVTXHSUHFHGHPRGHFXUVRGR
3UD]R0i[LPRGH9LJrQFLDGDV2So}HVLH GH] DQRV 
VHQGRTXHR(YHQWRGH/LTXLGH]WDPEpPpFRQGLomRSDUDTXHDV2So}HVSRVVDPVHUH[HUFLGDVDQWHV
GRVGLDVTXHSUHFHGHPRGHFXUVRGR3UD]R0i[LPRGH9LJrQFLDGDV2So}HVLH GH] DQRV 
$OpPGLVVRR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623GHWHUPLQDRTXDQWRVHJXH
&OiXVXOD  ± 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD D &RPSDQKLD H RV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV WHUmR GLUHLWR GH
SUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULUDV$o}HVHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVFRPRSRWHQFLDOFRPSUDGRU GHVGHTXH
QmRWHQKDRFRUULGRXP,32 
&OiXVXOD±7DJ$ORQJHPFDVRGH(YHQWRGH/LTXLGH] GHVGHTXHQmRWHQKDRFRUULGRXP,32 
SRGHUmRRV2XWRUJDGRVH[LJLUTXH$o}HVGHVXDWLWXODULGDGHVHMDPDOLHQDGDVHPFRQMXQWRFRPDVDo}HV
GHWLGDV SHORV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV QD PHVPD SURSRUomR GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
DOLHQDGDVSHORV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVQDPHVPDRSHUDomRHQDVPHVPDVFRQGLo}HVGR(YHQWRGH
/LTXLGH] ³'LUHLWRGHYHQGD&RQMXQWD´ &DVRRV$FLRQLVWDV2XWRUJDGRVQmRH[HUoDPRVHX'LUHLWRGH
9HQGD&RQMXQWDRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVHVWDUmROLYUHVSDUDWUDQVIHULUWRGDVDVVXDV$o}HVQRkPELWR
GR(YHQWRGH/LTXLGH]
&OiXVXOD±'UDJ$ORQJHPFDVRGH(YHQWRGH/LTXLGH] GHVGHTXHQmRWHQKDRFRUULGRXP,32 
HPTXHRV2XWRUJDGRVQmRH[HUoDPVHX'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVWHUmRR
GLUHLWRGHH[LJLUTXHRV2XWRUJDGRVWUDQVILUDPDWpDWRWDOLGDGHGHVXDVUHVSHFWLYDV$o}HVHPFRQMXQWR
FRPDVDo}HVGHWLGDVSHORV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVQDPHVPDRSHUDomRHQDVPHVPDVFRQGLo}HVGR
(YHQWRGH/LTXLGH]
3DUDRVILQVGHVWHLWHP

³(YHQWRGH/LTXLGH]´VLJQLILFD D XPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHUHVXOWH
QDOLVWDJHPHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPEROVDGHYDORUHV E DFHVVmR
YHQGD SHUPXWD RX TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH DOLHQDomR LQFOXLQGR RSHUDo}HV VRFLHWiULDV WDLV FRPR
LQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomRGHDo}HVFLVmRHIXVmRHQYROYHQGRD&RPSDQKLD GHDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDSRU9HVXYLXV),3 RXYHtFXORFRQWURODGRSRUWDOIXQGRVHQGRTXHKRMH H2ORQN HP
FRQMXQWRRV³$FLRQLVWDV3ULQFLSDLV´ DTXDOTXHUWHUFHLURTXHQmRXPD$ILOLDGDGRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLV
GHVGH TXH LPSOLTXH QD WUDQVIHUrQFLD GH PDLV GH  FLQTXHQWD SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD3DUDILQVGHFODUH]DTXDOTXHUUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDLQWHUQDHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
HRXVXDV$ILOLDGDVQmRFDUDFWHUL]DXP(YHQWRGH/LTXLGH]H F DYHQGDRXDOLHQDomRDTXDOTXHU
WtWXORGHWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVDWLYRVGD&RPSDQKLDDTXDOTXHUWHUFHLURTXHQmRXPD
$ILOLDGDGD&RPSDQKLDHGRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLV
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³7UDQVIHUrQFLD´ RX ³7UDQVIHULU´ VLJQLILFD D WUDQVIHUrQFLD RX RXWUD IRUPD GH QHJRFLDomR GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHDTXDOTXHUWtWXORQRWRGRRXHPSDUWHVRETXDOTXHUIRUPDLQFOXLQGRVHPOLPLWDomR
YHQGD FHVVmR RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD RX GH SUHIHUrQFLD WUDQVIHUrQFLD SRU PHLR GH
UHRUJDQL]DomRRSHUDomRVRFLHWiULDFRQIHUrQFLDDRFDSLWDORXTXDOTXHURXWURHYHQWRGHDOLHQDomRHRX
WUDQVIHUrQFLDRXTXDOTXHURSHUDomRTXHWHQKDHIHLWRVDQiORJRV LQFOXLQGRDXPHQWRGHFDSLWDOFRP
SRVWHULRU GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX DWLYRV H TXDLVTXHU RSHUDo}HV FDVKLQ  FDVKRXW
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRGHFXUVRGRWHPSRHQWUHDHQWUDGDHDVDtGDGHUHFXUVRV 
P
&ULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR

23ODQRHQWURXHPYLJRUQDGDWDGHVXDDSURYDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDHSRGHUiVHU
H[WLQWRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD*HUDO2WpUPLQRGHYLJrQFLDGR3ODQRQmRDIHWDUi
DHILFiFLDGDV2So}HVDLQGDHPYLJRURXWRUJDGDVFRPEDVHQHOH
Q
(IHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

1DV KLSyWHVHV GH 'HVOLJDPHQWR GR 2XWRUJDGR RV GLUHLWRV D HOH FRQIHULGRV GH DFRUGR FRP R 3ODQR
SRGHUmRVHUH[WLQWRVRXPRGLILFDGRVVHR2XWRUJDGR D HQWUHDGDWDGDDVVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH
2SomRHD'DWDGH2XWRUJD L GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRUYRQWDGHSUySULDSHGLQGRGHPLVVmRGRVHX
HPSUHJRRXUHQXQFLDQGRDRVHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLQGLQGRVHPMXVWDFDXVDRFRQWUDWRGH
SUHVWDomRGHVHUYLoRVRX LL IRUGHVOLJDGRGD&RPSDQKLDSRUYRQWDGHGHVWDPHGLDQWHGHPLVVmRSRU
MXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRGRVHXFDUJRSRUYLRODURVGHYHUHVHDWULEXLo}HVGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLVmR
FRPMXVWDFDXVDGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVRX LLL IRUGHVOLJDGRGD&RPSDQKLDSRUYRQWDGH
GHVWDPHGLDQWHGHPLVVmRVHPMXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRGRVHXFDUJRVHPYLRODomRGRVGHYHUHVH
DWULEXLo}HVGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLVmRVHPMXVWDFDXVDGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVRX LY 
GHVOLJDUVH GD &RPSDQKLD SRU DSRVHQWDGRULD QRUPDO RX LQYDOLGH] SHUPDQHQWH RX Y  GHVOLJDUVH GD
&RPSDQKLDSRUIDOHFLPHQWRR2XWRUJDGRQmRWHUiGLUHLWRjDTXLVLomRGDV$o}HV3UySULDVHSRUWDQWR
QmRWHUiGLUHLWRjRXWRUJDGDV2So}HV E DSyVD'DWDGH2XWRUJD L IRUGHVOLJDGRGD&RPSDQKLDSRU
YRQWDGH GHVWD PHGLDQWH GHPLVVmR VHP MXVWD FDXVD RX GHVWLWXLomR GR VHX FDUJR VHP YLRODomR GRV
GHYHUHV H DWULEXLo}HV GH DGPLQLVWUDGRU RX UHVFLVmR VHP MXVWD FDXVD GR FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH
VHUYLoRVRX LL GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRUDSRVHQWDGRULDQRUPDORXLQYDOLGH]SHUPDQHQWHRX LLL 
GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRUIDOHFLPHQWRDV2So}HVFXMRVSUD]RVGHFDUrQFLDMiWHQKDPGHFRUULGR
FRQIRUPHGLVSRVWRQRLWHPDFLPDEHPFRPRDTXHODV2So}HVFXMRVSUD]RVGHFDUrQFLDGHFRUUHULDP
QRV  GR]H  PHVHV VXEVHTXHQWHV DR 'HVOLJDPHQWR GR 2XWRUJDGR GHYHUmR VHU PDQWLGDV SHOR
2XWRUJDGRREVHUYDGRRSUD]RPi[LPRGHYLJrQFLDGDV2So}HVTXHVHUiGH GH] DQRVDSDUWLUGD
'DWDGH2XWRUJD F DSyVD'DWDGH2XWRUJD L GHVOLJDUVHGD&RPSDQKLDSRUYRQWDGHSUySULDSHGLQGR
GHPLVVmRGRVHXHPSUHJRRXUHQXQFLDQGRDRVHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLQGLQGRVHPMXVWD
FDXVD R FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV RX LL  IRU GHVOLJDGR GD &RPSDQKLD SRU YRQWDGH GHVWD
PHGLDQWHGHPLVVmRSRUMXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRGRVHXFDUJRSRUYLRODURVGHYHUHVHDWULEXLo}HVGH
DGPLQLVWUDGRURXUHVFLVmRFRPMXVWDFDXVDGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVWRGDVDV2So}HVMi
H[HUFtYHLVRXDLQGD QmRH[HUFtYHLVGH DFRUGRFRP RUHVSHFWLYR &RQWUDWRGH 2SomRQDGDWDGRVHX
'HVOLJDPHQWRUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLR
RXQRWLILFDomRHVHPGLUHLWRDTXDOTXHULQGHQL]DomRHRXSDJDPHQWRDR2XWRUJDGR

1mRREVWDQWHRGLVSRVWRDFLPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRVHPSUHTXH
MXOJDU TXH RV LQWHUHVVHV VRFLDLV VHUmR PHOKRU DWHQGLGRV SRU WDO PHGLGD GHL[DU GH REVHUYDU DV UHJUDV
HVWLSXODGDVQRVLWHQVPHQFLRQDGRVDFLPDFRQIHULQGRWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGRDGHWHUPLQDGR2XWRUJDGR
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5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

5HPXQHUDomR EDVHDGD HP 'LUHWRULD(VWDWXWiULD
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDO FRUUHQWH D VH HQFHUUDU
HPGHGH]HPEUR 

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV

 FRQWHPSODGRVSHORSODQRGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HV 



3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR





D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLR 5  SUHoR DMXVWDGR SHOR 
GHVGREUDPHQWR GH Do}HV GD
GRH[HUFtFLRVRFLDO
&RPSDQKLD 
E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR 
H[HUFtFLRVRFLDO



F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO





G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO





'LOXLomR SRWHQFLDO QR FDVR GR 
H[HUFtFLR GH WRGDV DV RSo}HV
RXWRUJDGDV



5HPXQHUDomR EDVHDGD HP 'LUHWRULD(VWDWXWiULD
Do}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLR
VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGH

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV

 FRQWHPSODGRVSHORSODQRGH
RSomRGHFRPSUDGHDo}HV 



3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR





D 'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLR 1mRKDYLDRSo}HV
RXWRUJDGDVQRLQtFLRGR
GRH[HUFtFLRVRFLDO
H[HUFtFLRVRFLDO



E 'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR 
H[HUFtFLRVRFLDO



F 'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO





G 'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
RH[HUFtFLRVRFLDO





'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGR
H[HUFtFLRGHWRGDVDVRSo}HV
RXWRUJDGDV



1$


5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSUHYLVWDSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH

1mRKi$&RPSDQKLDQmRGLVWULEXLXGLYLGHQGRVQRVH[HUFtFLRVGHRXWDPSRXFRWLQKDP
VLGRRXWRUJDGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV

3DUDFDGDRXWRUJDTXHpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH DVHHQFHUUDU
HPGHGH]HPEURGH 

1mRKRXYHRXWRUJDDPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2XWRUJD GH RSo}HV GH FRPSUDV GH
Do}HV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$OH[DQGUH*XHUUHUR0DUWLQV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
0DULQD3HUHLUD0HOHPHQGMLDQ

'DWDGHRXWRUJD





4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

 TXDQWLGDGHDMXVWDGDSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD 

 TXDQWLGDGHDMXVWDGDSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD 

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVH
WRUQHPH[HUFtYHLV

H[HUFtYHLV

H[HUFtYHLV
H[HUFtYHLVDSyV
H[HUFtYHLVDSyV
H[HUFtYHLVDSyV

6HPSUHMXt]RDVRSo}HVDSHQDVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVHPFDVRGHXPHYHQWR
GHOLTXLGH]
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

DQRVGDGDWDGHRXWRUJD

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDV
Do}HV

3DUDDV$o}HV3UySULDVDWpTXHRFRUUDXPHYHQWRGHOLTXLGH]&DVRRHYHQWRGH
OLTXLGH]VHMDXPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVRRXWRUJDGRDSHQDVSRGHUiDOLHQDUGH
LPHGLDWRGDVDo}HVSRUHOHGHWLGDV FRQVLGHUDQGRVHDV$o}HV3UySULDVH
DV$o}HVGHFRUUHQWHVGRH[HUFtFLRGDVRSo}HV 2VRXWURVDSHQDVSRGHUmR
VHUDOLHQDGRVPHVHVDSyVDGDWDGHSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD
S~EOLFDGHDo}HV

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGH
FDGDRXWRUJD

5 SUHoRDMXVWDGRSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD 

5 SUHoRDMXVWDGRSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD 


3DUD FDGD RXWRUJD TXH p UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH
GH]HPEURGH

1mRKRXYHRXWRUJDDPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDV 'LUHWRULD(VWDWXWiULD
GHDo}HV
$OH[DQGUH*XHUUHUR
0DUWLQV
'DWDGHRXWRUJD



'LUHWRULD(VWDWXWiULD
0DULQD3HUHLUD
0HOHPHQGMLDQ

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
'DQLHO0DWWRV
6LP}HV





4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV  TXDQWLGDGH
DMXVWDGDSHOR
GHVGREUDPHQWRGH
Do}HVGD&RPSDQKLD 

 TXDQWLGDGH
DMXVWDGDSHOR
GHVGREUDPHQWRGH
Do}HVGD&RPSDQKLD 

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVH
WRUQHPH[HUFtYHLV

LPHGLDWDPHQWH
H[HUFtYHLV
H[HUFtYHLVDSyV

H[HUFtYHLVDSyV

H[HUFtYHLVDSyV

H[HUFtYHLVDSyV


 TXDQWLGDGH
DMXVWDGDSHOR
GHVGREUDPHQWRGH
Do}HVGD
&RPSDQKLD 
LPHGLDWDPHQWH
H[HUFtYHLV
H[HUFtYHLVDSyV

H[HUFtYHLVDSyV


H[HUFtYHLV
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6HPSUHMXt]RDVRSo}HVDSHQDVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVHPFDVRGHXP
HYHQWRGHOLTXLGH]

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDV
RSo}HV

DQRVGDGDWDGHRXWRUJD

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLD
GDVDo}HV

3DUDDV$o}HV3UySULDVDWpTXHRFRUUDXPHYHQWRGHOLTXLGH]&DVRR
HYHQWRGHOLTXLGH]VHMDXPDRIHUWDS~EOLFDGHDo}HVRRXWRUJDGR
DSHQDVSRGHUiDOLHQDUGHLPHGLDWRGDVDo}HVSRUHOHGHWLGDV
FRQVLGHUDQGRVHDV$o}HV3UySULDVHDV$o}HVGHFRUUHQWHVGR
H[HUFtFLRGDVRSo}HV 2VRXWURVDSHQDVSRGHUmRVHUDOLHQDGRV
PHVHVDSyVDGDWDGHSXEOLFDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWDS~EOLFD
GHDo}HV
5 SUHoRDMXVWDGR 5 SUHoR
5 SUHoR
SHORGHVGREUDPHQWRGH DMXVWDGRSHOR
DMXVWDGRSHOR
Do}HVGD&RPSDQKLD  GHVGREUDPHQWRGH
GHVGREUDPHQWRGH
Do}HVGD&RPSDQKLD  Do}HVGD
&RPSDQKLD 

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWD
GHFDGDRXWRUJD


3DUD FDGD RXWRUJD TXH p UHFRQKHFLGD QRV UHVXOWDGRV GRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHPGHGH]HPEURGH

1HQKXPDRSomRKDYLDVLGRRXWRUJDGDjpSRFD
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2So}HVHP$EHUWR
2So}HV HP DEHUWR DR ILQDO GR H[HUFtFLR 'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH

1WRWDOGHPHPEURV


1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
 FRQWHPSODGRVSHORSODQRGH 
RSomRGHFRPSUDGHDo}HV 

2So}HVDLQGDQmRH[HUFtYHLV
4XDQWLGDGH

 TXDQWLGDGHDMXVWDGD
SHORGHVGREUDPHQWRGHDo}HV
GD&RPSDQKLD 
'DWDHPTXHVHWRUQDUmRH[HUFtYHLV



3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
5 YDORUDMXVWDGRSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD
9DORU MXVWR GDV RSo}HV QR ~OWLPR GLD GR 5 YDORUDMXVWDGRSHOR
H[HUFtFLRVRFLDO
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD
9DORUMXVWRGRWRWDOGDVRSo}HVQR~OWLPRGLDGR 5 YDORU
H[HUFtFLRVRFLDO
DMXVWDGRSHORGHVGREUDPHQWR
GHDo}HVGD &RPSDQKLD
2So}HVH[HUFtYHLV
4XDQWLGDGH
 TXDQWLGDGHDMXVWDGD
SHORGHVGREUDPHQWRGHDo}HV
GD&RPSDQKLD 
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
5 YDORUDMXVWDGRSHOR
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD
9DORU MXVWR GDV RSo}HV QR ~OWLPR GLD GR 5 YDORUDMXVWDGRSHOR
H[HUFtFLRVRFLDO
GHVGREUDPHQWRGHDo}HVGD
&RPSDQKLD
9DORUMXVWRGRWRWDOGDVRSo}HVQRXOWLPRGLDGR 5
H[HUFtFLRVRFLDO
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2So}HV([HUFLGDVH$o}HV(QWUHJXHV

2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1GHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2So}HVH[HUFLGDV
1~PHURGHDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHRYDORUGH
PHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjV
RSo}HVH[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV
1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD





'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHRYDORUGH
PHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR





















2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

1GHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2So}HVH[HUFLGDV
1~PHURGHDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHRYDORUGH
PHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjV
RSo}HVH[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV
1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

'LUHWRULD






'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHRYDORUGH
PHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV
2So}HVHPDEHUWRDRILQDOGRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
1GHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2So}HVH[HUFLGDV
1~PHURGHDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHH[HUFtFLRHR
YDORUGHPHUFDGRGDVDo}HVUHODWLYDVjVRSo}HV
H[HUFLGDV
$o}HVHQWUHJXHV
1~PHURGHDo}HVHQWUHJXHV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHDTXLVLomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR












'LUHWRULD






'LIHUHQoDHQWUHRYDORUGHDTXLVLomRHRYDORUGH
PHUFDGRGDVDo}HVDGTXLULGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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3UHFLILFDomR'DV$o}HVRSo}HV
D 0RGHORGHSUHFLILFDomR
2PRGHORSDUDSUHFLILFDomRXWLOL]DGRIRLR%LQRPLDORX%ODFN 6FKROHVFRPSDWtYHOFRPDPHWRGRORJLD
XWLOL]DGDSHORPHUFDGRSDUDSUHFLILFDomRGH6WRFN2SWLRQVHHVWiDOLQKDGRFRPDH[SHFWDWLYDGHH[HUFtFLR
GDRSomRHPSHUtRGRLQWHUPHGLiULRHQWUHRYHVWLQJHRWpUPLQRGRSUD]RGRH[HUFtFLR
3ULQFLSDLVSUHPLVVDV L VWULNHSULFHSUHoRGHH[HUFtFLRFRQIRUPHGHILQLGRHPFRQWUDWR LL VWRFNSULFHFRP
EDVHQR~OWLPRDXPHQWRGHFDSLWDODQWHULRUDRXWRUJDGDVRSo}HV LLL SDUDDYDOLDomRGDYRODWLOLGDGHKLVWyULFD
HVSHUDGDGRYDORUGDDomRQDGDWDGHH[HUFtFLRGDRSomRIRLXWLOL]DGRDDYDOLDomRGLiULDGRYDORUGHPHUFDGR
GHFRPSDUiYHLVFRQVLGHUDQGRRSHUtRGRGHDQRVDQWHULRUHVjGDWDGDRXWRUJD LY SUD]RGHYLGDGDRSomR
GHDQRVFRQIRUPHFRQWUDWR Y HPGHFRUUrQFLDGDH[SHFWDWLYDGDDGPLQLVWUDomRGHQmRGLVWULEXLURV
GLYLGHQGRVSDUDD(OHWURPLGLDQRSUD]RSDUDRH[HUFtFLRGDRSomRIRLHVWDEHOHFLGRRXVRGRSHUFHQWXDOQXOR
DHVWHLQSXW YL GHYLGRDRSODQRGHRXWRUJDDILUPDUTXHRSUHoRGHH[HUFtFLRDSUHVHQWDDYDULDomRGRtQGLFH
GH,3&$DFXUYDIXWXUDFXSRPGH,3&$ ',[,3&$ GLYXOJDGDSHOD%SDUDRSUD]RGHH[HUFtFLRHVSHUDGR
DRSomRIRLXWLOL]DGDFRPREDVHGDWD[DOLYUHGHULVFR
E 'DGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGRGDVDo}HVSRQGHUDGRGDVDo}HVSUHoRGRH[HUFtFLRYRODWLOLGDGHHVSHUDGD
SUD]RGHYLGDGDRSomRGLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
'HWDOKHV

623

623

'DWDGHLQtFLR SULPHLUDRXWRUJD 



1mR KRXYH RXWRUJD DSHQDV DVVLQDWXUD
GRVFRQWUDWRVGHRXWRUJD2VRXWRUJDGRV
SUHFLVDPFXPSULUDFRQGLomRSUHFHGHQWH
GH DTXLVLomR GH $o}HV 3UySULDV SDUD
ID]HUHPMXVDRSo}HV

4XDQWLGDGHGHRSo}HV



SRGHUmRYLUDVHURXWRUJDGDV

3UHoRGHH[HUFtFLR±5

5 FRUULJLGRSHOR,*30GHVGH
 5 FRUULJLGRSHOR,*3  FRUULJLGRSHOR&',GHVGH
0GHVGH  SUHoRDMXVWDGRFI  
'HVGREUDPHQWR 

9RODWLOLGDGHDQXDOL]DGDHVSHUDGD
3UD]RGHPDWXULGDGHHVSHUDGR



9DORUMXVWRGDRSomR









(P'H]55 SUHoR
DMXVWDGRFI'HVGREUDPHQWR 

(P FDVR GH RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV H
FDVR  GDV $o}HV 3UySULDV VHMDP
DGTXLULGDVSHORVRXWRUJDGRV
&DUrQFLDHP)HY5
&DUrQFLDHP)HY5
&DUrQFLDHP)HY5
&DUrQFLDHP)HY5
&DUrQFLDHP)HY5

7D[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGDVDo}HV







3HUtRGRGHFLQFRDQRVGHFDUrQFLDPDLVSULPHLURDQLYHUViULRGDH[SLUDomRGR~OWLPRSHUtRGRGHFDUrQFLD

F 0pWRGR XWLOL]DGR H DV SUHPLVVDV DVVXPLGDV SDUD LQFRUSRUDU RV HIHLWRV HVSHUDGRV GH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
'HYLGRDVYDULDo}HVGHPHQVXUDomRHQWUHRVGLVWLQWRVSUD]RVSDUDRH[HUFtFLRHFRQVLGHUDQGRTXHRSODQR
GHRXWRUJDHPDYDOLDomRDSUHVHQWDGDWDVGHSHUtRGRGHYHVWLQJHXPSUD]RGHDQRVSDUDH[HUFtFLRIRL
XWLOL]DGRFRPRSUD]RGHH[HUFtFLRRPLGSRLQWGHVVHSHUtRGRHTXLYDOHQWHDDQRVGHVGHDRXWRUJD
G )RUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD
&RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR WHP KLVWyULFR GH QHJRFLDomR GH VXDV Do}HV D YRODWLOLGDGH
XWLOL]DGDSDUDSUHFLILFDUDVRSo}HVpEDVHDGDQDYRODWLOLGDGHGHSUHoRVGHRSo}HVGHHPSUHVDVTXH
SUHVWDP VHUYLoRV FRPSDUiYHLV QR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO TXDLV VHMDP ³&OHDU &KDQQHO´ ³/DPDU´
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

³-&'HFDX[´³7KH,QWHUSXEOLF*URXSRI&RPSDQ\´³2PQLFRP*URXS,QF´³2XWIURQW&RPSDQ\´ XPD
YH] TXH QmRH[LVWHP HPSUHVDV GH PtGLD H 22+ QRPHUFDGR EUDVLOHLUR TXHSRVVDP VHU XWLOL]DGDV
FRPREDVHSDUDFRPSDUDomR
H 6HDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORUMXVWR
,GHPUHVSRVWDGRLWHP±D0RGHORGHSUHFLILFDomR
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

3DUWLFLSDo}HV'HWLGDV3RUÏUJmR
ÏUJmR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD
&RQVHOKR)LVFDO

$o}HV


1$
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH3UHYLGrQFLD&RQIHULGRV$RV0HPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR($RV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQmRKiSODQRVGHSUHYLGrQFLDHPYLJRUFRQIHULGRVDRVPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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3,00
2.862.753,52
1.071.710,31
2.020.381,87

3,00

6.936.026,19

2.671.221,11

5.562.893,77

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

N/A

N/A

N/A

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

Observação

3,00

31/12/2018

3,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

3,00

3,00

2.020.110,90

1.022.948,07

2.973.008,73

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

31/12/2018

Conselho Fiscal

Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

31/12/2017

Conselho de Administração

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
0HFDQLVPRVGH5HPXQHUDomRRX,QGHQL]DomR3DUDRV$GPLQLVWUDGRUHVHP&DVRGH
'HVWLWXLomRGR&DUJRRXGH$SRVHQWDGRULD
1mR Ki PHFDQLVPRV SUpDFRUGDGRV DWXDOPHQWH SDUD LQGHQL]DomR GH DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
DSRVHQWDGRULD RX GHVWLWXLomR GH FDUJRV 1RV WHUPRV GH QRVVD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH
$GPLQLVWUDGRUHVDSyVDFHVVDomRGRPDQGDWRGRV'LUHWRUHVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiD
VHXFULWpULRFRQFHGHUEHQHItFLRVHVSHFtILFRVPRWLYDGRVSHODGHFHVVDomRGRFDUJRDHVVHV'LUHWRUHV
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOQD5HPXQHUDomR7RWDO'HWLGR3RU$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDO4XH6HMDP3DUWHV5HODFLRQDGDV$RV&RQWURODGRUHV

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO






([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO






([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

ÏUJmR

3HUFHQWXDOGH3DUWHVUHODFLRQDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
&RQVHOKR)LVFDO







824

PÁGINA: 282 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
  5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV ( 0HPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO $JUXSDGRV 3RU
ÏUJmR5HFHELGD3RU4XDOTXHU5D]mR4XH1mR$)XQomR4XH2FXSDP
(PUHODomRDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDURVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRHPLVVRU
FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR
FRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDPFRPRSRU
H[HPSORFRPLVV}HVHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDSUHVWDGRV
,WHPÏUJmR
5HPXQHUDomRDPHPEURVSDJDSRU
TXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
&RPLVV}HV
6HUYLoRVGHFRQVXOWRULDDVVHVVRULD
2XWURV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR





'LUHWRULD
(VWDWXWiULD





&RQVHOKR
)LVFDO
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

  5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV ( 0HPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO 5HFRQKHFLGD QR
5HVXOWDGRGH&RQWURODGRUHV'LUHWRVRX,QGLUHWRVGH6RFLHGDGHV6RE&RQWUROH&RPXP(GH
&RQWURODGDVGR(PLVVRU

(P UHODomR DRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV LQGLFDU RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR GH
FRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPHGHFRQWURODGDVGRHPLVVRU
FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR
FRQVHOKR ILVFDO GR HPLVVRU DJUXSDGRV SRU yUJmR HVSHFLILFDQGR D TXH WtWXOR WDLV YDORUHV IRUDP
DWULEXtGRVDWDLVLQGLYtGXRV

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1$

1$

1$

1$



5





1$

1$

1$

1$

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1$

1$





1$

1$

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1$

1$





1$

1$

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1$

1$





1$

1$

([HUFtFLRVRFLDO
±
UHPXQHUDomR
UHFHELGDHP
IXQomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR
QRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
GR
HPLVVRU
6RFLHGDGH
VRE
FRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

([HUFtFLRVRFLDO
±
UHPXQHUDomR
UHFHELGDHP
IXQomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR
QRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
GR
HPLVVRU
6RFLHGDGH
VRE
FRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

([HUFtFLRVRFLDO
±
UHPXQHUDomR
UHFHELGDHP
IXQomRGR
H[HUFtFLRGR
FDUJRQRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
GR
HPLVVRU
6RFLHGDGH
VRE
FRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

([HUFtFLRVRFLDO
±
UHPXQHUDomR
UHFHELGDHP
IXQomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR
QRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
GR
HPLVVRU
6RFLHGDGH
VRE
FRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR



1$

1$

1$
5
1$



1
$

1$

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1$
5
1$



1
$

1$

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

1$
5
1$
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

(PUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRGHFRQWURODGDVGRHPLVVRUFRPRUHPXQHUDomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
GDGLUHWRULDHVWDWXWiULDRXGRFRQVHOKRILVFDOGRHPLVVRUDJUXSDGRVSRUyUJmRHVSHFLILFDQGRDTXH
WtWXORWDLVYDORUHVIRUDPDWULEXtGRVDWDLVLQGLYtGXRVVmR

([HUFtFLRVRFLDO
±
UHPXQHUDomR
UHFHELGDHP
IXQomRGR
H[HUFtFLRGRFDUJR
QRHPLVVRU
&RQWURODGRUHV
GLUHWRVHLQGLUHWRV
&RQWURODGDV
GR
HPLVVRU
6RFLHGDGH
VRE
FRQWUROHFRPXP

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1$

1$

1$

1$



5





1$

1$

1$

1$


$ &RPSDQKLD HVFODUHFHTXH RV PHPEURV GH VHX&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QmR GHVHPSHQKDP
FDUJRV QD DGPLQLVWUDomR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 'LUHWRULD (VWDWXWiULV H 'LUHWRULD 1mR
(VWDWXWiULD  GH FRQWURODGDV RX FROLJDGDV GD &RPSDQKLD RX GD 'LUHWRULD 1mR (VWDWXWiULD GD
&RPSDQKLD

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHFDEtYHLVIRUDPGLYXOJDGDVQRVLWHQVDFLPD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV
D  Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 


$WLYLGDGH


63

5-

')

%$

35

0*

&(

56

3(

7RWDO





















&RPHUFLDO





















'LUHWRULDH[HFXWLYR





















(VSHFLDOLVWD





















*HUHQWH





















2SHUDFLRQDO





















&RPSOLDQFH





















&RQWUROHV,QWHUQRV





















5LVFRV&RUSRUDWLYRV





















6XSHUYLVRU&RRUGHQDGRU





















7RWDO





















&(













56













7RWDO













$GPLQLVWUDWLYR


$WLYLGDGH
$GPLQLVWUDWLYR
&RPHUFLDO
'LUHWRULDH[HFXWLYR
(VSHFLDOLVWD
*HUHQWH
2SHUDFLRQDO
&RPSOLDQFH
&RQWUROHV,QWHUQRV
5LVFRV&RUSRUDWLYRV
6XSHUYLVRU&RRUGHQDGRU
-RYHP$SUHQGL]
7RWDO


63
5
























')













%$













35













0*















63
$GPLQLVWUDWLYR

&RPHUFLDO

'LUHWRULDH[HFXWLYR

(VSHFLDOLVWD

*HUHQWH

2SHUDFLRQDO

&RPSOLDQFH

&RQWUROHV,QWHUQRV

5LVFRV&RUSRUDWLYRV

6XSHUYLVRU&RRUGHQDGRU

7RWDO

$WLYLGDGH

5











')












%$












35












0*












7RWDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos


63
$GPLQLVWUDWLYR

'LUHWRULDH[HFXWLYR

(VSHFLDOLVWD

*HUHQWH

2SHUDFLRQDO

&RPSOLDQFH

&RQWUROHV,QWHUQRV

5LVFRV&RUSRUDWLYRV

6XSHUYLVRU&RRUGHQDGRU

7RWDO

$WLYLGDGH

5










')











%$











7RWDO











E  Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 


$WLYLGDGH


63

5-

)LQDQFHLUR





7RWDO


7,







/LPSH]D







$GPLQLVWUDWLYR







7RWDO









$WLYLGDGH


63

5-

)LQDQFHLUR





7RWDO


7,







/LPSH]D







$GPLQLVWUDWLYR







7RWDO









$WLYLGDGH


63

5-

)LQDQFHLUR





7RWDO


7,







/LPSH]D







7RWDO








F  tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
















829

PÁGINA: 287 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV5HFXUVRV+XPDQRV
$YDULDomRGRtQGLFHGHURWDWLYLGDGHLQGLFDGRQRLWHP F REVHUYDGDQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRV
HPGHGH]HPEURGHHVHGHXHPUD]mRGDVDTXLVLo}HVVRFLHWiULDVUHDOL]DGDVSHOD
&RPSDQKLDFRPRFRQVHTXHQWHDXPHQWRGHVHXTXDGURGHIXQFLRQiULRV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR'RV(PSUHJDGRV

D
SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXDSROtWLFDGH5HFXUVRV+XPDQRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHVXDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOYLVDQGRDVVHJXUDUUHPXQHUDomRHPOLQKDFRPRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHU
RVSURILVVLRQDLVSDUDD&RPSDQKLDGHILQLomRGHXPDHVWUXWXUDGHFDUJRVHVDOiULRVDGHTXDGDDRV
SURFHVVRV RUJDQL]DFLRQDLV H R IRUQHFLPHQWR GH XPD EDVH GH FRQGXWD SDUD TXH R FRODERUDGRU
FRQKHoDVXDVDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV

2IHUHFHPRVUHPXQHUDomRDOLQKDGDFRPRPHUFDGRSDUDDWUDLUHUHWHUWDOHQWRVDMXGDQGRDDDOFDQoDUVHXV
REMHWLYRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RHVHPSUHTXHQHFHVViULRHIHWXDPRVUHDMXVWHVGDVIDL[DVVDODULDLV
&RQVLGHUDQGRRPRGHORGHQRVVRVQHJyFLRVUHWHUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHH[SHULHQWHVpHVVHQFLDOSDUD
QRVVR FUHVFLPHQWR GH PRGR TXH QRVVD HVWUDWpJLD GH UHPXQHUDomR GHYH LQFOXLU PHFDQLVPRV TXH
LQFHQWLYHP QRVVRV FRODERUDGRUHV D SHUPDQHFHU SRU ORQJR SUD]R HTXLOLEUDQGR VHX GHVHQYROYLPHQWR H
FUHVFLPHQWRFRPRVVHXVUHVXOWDGRVHRYDORUDJUHJDGRSDUDRVDFLRQLVWDV

&RQFHGHPRV DLQGD DMXVWHV SRU PpULWR H SURPRomR GH PRGR D UHFRQKHFHU H UHFRPSHQVDU R
GHVHPSHQKRGHFDGDFRODERUDGRUFRPEDVHQDVDYDOLDo}HVGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDLVSHULyGLFDV

$GLFLRQDOPHQWHjUHPXQHUDomRIL[DWHPRVFRPRSROtWLFDYLJHQWHR3URJUDPDGH%{QXVDWUHODGRDR
FXPSULPHQWRGDVPHWDVRUoDPHQWDULDVHRSHUDFLRQDLV(VVHSODQRDEUDQJHWRGRVRVIXQFLRQiULRVGD
&RPSDQKLD H[FHomR IHLWD DRV PHPEURV GRVFRQVHOKRV H FRPLWrV 3DUD TXH HVVH SURJUDPD VHMD
DWLYDGRpPDQGDWyULRRDWLQJLPHQWRGDPHWDJOREDOGD&RPSDQKLDTXHVHFXPSULGDSRVVLELOLWDDRV
HOHJtYHLVRUHFHELPHQWRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOQDTXHOHH[HUFtFLR

E
SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDXQLILFDGDGHEHQHItFLRVDGRWDQGRSROtWLFDVUHJLRQDLVRXORFDLV
FRQIRUPHRFDVRHVHPSUHHPREVHUYkQFLDjOHJLVODomRDSOLFiYHO2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
VmR HOHJtYHLVDEHQHItFLRVGLYHUVRVGHDFRUGRFRPRFDUJREHPFRPRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomR
DSOLFiYHO

F
FDUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV
HPSUHJDGRVQmRDGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUD
H[HUFtFLR LLL  SUHoR GH H[HUFtFLR LY  SUD]R GH H[HUFtFLR H Y  TXDQWLGDGH GH Do}HV
FRPSURPHWLGDVSHORSODQR

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLGRLVSODQRVGHRSo}HV
623
2 QRVVR SULPHLUR SODQR GH RSomR GH Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD HPLVVmR ³ 623´ H ³$o}HV´
UHVSHFWLYDPHQWH IRLDSURYDGRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGH
'HDFRUGRFRPVXDVGLVSRVLo}HVVmRHOHJtYHLVDUHFHEHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR ³2So}HV´  QRV WHUPRV GR  623  RV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV HP SRVLomR GH
FRPDQGRRXJHUHQFLDOHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
³3HVVRDV(OHJtYHLV´ 2623pDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD2
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QD PHGLGD HP TXH IRU SHUPLWLGR SRU OHL H SHOR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD WHUi DPSORV SRGHUHV SDUD WRPDU WRGDV PHGLGDV QHFHVViULDV H DGHTXDGDV SDUD D
DGPLQLVWUDomRGR3ODQRLQFOXLQGR D DFULDomRHDDSOLFDomRGHQRUPDVJHUDLVUHODWLYDVjRXWRUJD
GH2So}HVQRVWHUPRVGR3ODQRHDVROXomRGHG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRGR623 E DHOHLomR
GRVRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRXJHUHQFLDOHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
GD &RPSDQKLD RX RXWUDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV FRQWHPSODGRV FRP 2So}HV ³2XWRUJDGRV´  H D
DXWRUL]DomRSDUDRXWRUJDU2So}HVHPVHXIDYRUHVWDEHOHFHQGRWRGDVDVFRQGLo}HVGDV2So}HVD
VHUHPRXWRUJDGDVEHPFRPRDPRGLILFDomRGHWDLVFRQGLo}HVTXDQGRQHFHVViULRRXFRQYHQLHQWH
F DDSURYDomRGRV&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV
2XWRUJDGRV REVHUYDGDV DV GHWHUPLQDo}HVGR623H G HPLVVmRGHQRYDVDo}HVGHQRVVD
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HPLVVmRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRRXDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDomRGHDo}HVGHQRVVD
HPLVVmRHPWHVRXUDULDSDUDVDWLVID]HURH[HUFtFLRGH2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR
623HGRV&RQWUDWRVGH2SomR1RH[HUFtFLRGHVXDFRPSHWrQFLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HVWDUi VXMHLWR DSHQDV DRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV HP OHL QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO QR (VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDHQR623ILFDQGRFODURTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiWUDWDUGH
PDQHLUDGLIHUHQFLDGDRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRX
RXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHTXHVHHQFRQWUHPHPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGRREULJDGR
SRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDDHVWHQGHUDWRGRVDVFRQGLo}HVTXHHQWHQGDDSOLFiYHO
DSHQDV D DOJXP RX DOJXQV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DLQGD HVWDEHOHFHU WUDWDPHQWR
HVSHFLDOSDUDFDVRVH[FHSFLRQDLVGXUDQWHDHILFiFLDGHFDGDGLUHLWRGH2SomRGHVGHTXHQmRVHMDP
DIHWDGRV RV GLUHLWRV Mi FRQFHGLGRV DRV 2XWRUJDGRV QHP RV SULQFtSLRV EiVLFRV GR  623 7DO
GLVFLSOLQDH[FHSFLRQDOQmRFRQVWLWXLUiSUHFHGHQWHLQYRFiYHOSRURXWURV2XWRUJDGRV$VGHOLEHUDo}HV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWrPIRUoD YLQFXODQWH SDUD D &RPSDQKLD UHODWLYDPHQWH D WRGDV DV
PDWpULDVUHODFLRQDGDVFRPR3ODQR6HPSUHTXHMXOJDUFRQYHQLHQWHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDHOHJHUiRV2XWRUJDGRVHPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDV2So}HVQRVWHUPRVGR
 623 HVWDEHOHFHQGR WDPEpP RV SUD]RV H FRQGLo}HV GH H[HUFtFLR GDV 2So}HV H LPSRQGR
TXDLVTXHURXWUDVFRQGLo}HVUHODWLYDVDWDLV2So}HV$RXWRUJDGH2So}HVQRVWHUPRVGR3ODQRp
UHDOL]DGDPHGLDQWHDFHOHEUDomRGH&RQWUDWRVGH2SomRHQWUHD&RPSDQKLDHRV2XWRUJDGRVRV
TXDLV GHYHUmR HVSHFLILFDU VHP SUHMXt]R GH RXWUDV FRQGLo}HV GHWHUPLQDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RX SHOR &RPLWr FRQIRUPH R FDVR D  D TXDQWLGDGH H SUHoR GDV $o}HV 3UySULDV D
VHUHPDGTXLULGDVSHOR2XWRUJDGR E DTXDQWLGDGHGH2So}HVREMHWRGDRXWRUJD F RVWHUPRVH
FRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGRGLUHLWRDRH[HUFtFLRGD2SomR G RSUD]RILQDOSDUDH[HUFtFLRGD2SomR
H H R3UHoRGH([HUFtFLRHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR&DGD2SomRGDUiGLUHLWRDR2XWRUJDGRGH
DGTXLULU XPD $omRVXMHLWRjRFRUUrQFLDGHXP(YHQWRGH/LTXLGH]FRQIRUPHGHILQLGRQR3ODQRDR
GHFXUVR GRV SUD]RV GH FDUrQFLD H DRV GHPDLV WHUPRV H FRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRV QR 3ODQR H
UHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomR2V&RQWUDWRVGH2SomRVHUmRLQGLYLGXDOPHQWHHODERUDGRVSDUDFDGD
2XWRUJDGR SRGHQGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HVWDEHOHFHU WHUPRV H FRQGLo}HV GLIHUHQFLDGRV
SDUD FDGD &RQWUDWR GH 2SomR VHP QHFHVVLGDGH GH DSOLFDomR GH TXDOTXHU UHJUD GH LVRQRPLD RX
DQDORJLDHQWUHRV2XWRUJDGRVPHVPRTXHVHHQFRQWUHPHPVLWXDo}HVVLPLODUHVRXLGrQWLFDV$V
2So}HV RXWRUJDGDV QRV WHUPRV GHVWH 3ODQR VmR SHVVRDLV H LQWUDQVIHUtYHLV QmR SRGHQGR R
2XWRUJDGRHPKLSyWHVHDOJXPDFHGHUWUDQVIHULURXGHTXDOTXHUPRGRDOLHQDUDTXDLVTXHUWHUFHLURV
DV2So}HVQHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHV$V2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRV
GR 3ODQR VmR XPD RSRUWXQLGDGH GH LQYHVWLPHQWR RIHUHFLGD DR 2XWRUJDGR VHQGR TXH D RXWRUJD
HIHWLYDGD EHP FRPR R VHX H[HUFtFLR SHORV 2XWRUJDGRV QmR WrP TXDOTXHU UHODomR QHP HVWmR
YLQFXODGRVjVXDUHPXQHUDomRIL[DRXYDULiYHORXHYHQWXDOSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRQ~PHURWRWDO
GH $o}HVTXH SRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGR3ODQRQmRH[FHGHUi FLQFRSRUFHQWR GR
FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD &RPSDQKLD HP EDVHV WRWDOPHQWH GLOXtGDV FRPSXWDQGRVH QHVVH
FiOFXORWRGDVDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRH[HUFLGDVRXQmRH[FHWRDTXHODV
TXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUDQRYDV
RXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRVWHUPRV
GR3ODQRHVWHMDVHPSUHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD6HTXDOTXHU2SomRIRU
H[WLQWDRXFDQFHODGDVHPWHUVLGRLQWHJUDOPHQWHH[HUFLGDDV$o}HVYLQFXODGDVDWDLV2So}HVWRUQDU
VHmRQRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV
623
2 QRVVR VHJXQGR SODQR GH RSomR GH Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD HPLVVmR ³ 623´ H ³$o}HV´
UHVSHFWLYDPHQWH  IRLDSURYDGRHP $VVHPEOHLD *HUDO([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP GHGH]HPEURGH
'HDFRUGRFRPVXDVGLVSRVLo}HVVmRHOHJtYHLVDUHFHEHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR ³2So}HV´ QRVWHUPRVGR3ODQRRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHPSRVLomRGHFRPDQGRRX
JHUHQFLDOGD&RPSDQKLD ³3HVVRDV(OHJtYHLV´ 2623pDGPLQLVWUDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLD2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDPHGLGDHPTXHIRUSHUPLWLGRSRUOHLHSHOR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDWHUiDPSORVSRGHUHVSDUDWRPDUWRGDVPHGLGDVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDD
DGPLQLVWUDomRGR3ODQRLQFOXLQGR D DFULDomRHDDSOLFDomRGHQRUPDVJHUDLVUHODWLYDVjRXWRUJDGH
2So}HVQRVWHUPRVGR3ODQRHDVROXomRGHG~YLGDVGHLQWHUSUHWDomRGR3ODQR E DHOHLomRGRVRV
DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV HP SRVLomR GH FRPDQGR RX JHUHQFLDO H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GD
&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVFRQWHPSODGRVFRP2So}HV ³2XWRUJDGRV´ HDDXWRUL]DomR
SDUDRXWRUJDU2So}HVHPVHXIDYRUHVWDEHOHFHQGRWRGDVDVFRQGLo}HVGDV2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDV
EHP FRPR D PRGLILFDomR GH WDLV FRQGLo}HV TXDQGR QHFHVViULR RX FRQYHQLHQWH F  D DSURYDomR GRV
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&RQWUDWRVGH2SomRDVHUHPFHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV2XWRUJDGRVREVHUYDGDVDV
GHWHUPLQDo}HVGR3ODQRH G HPLVVmRGHQRYDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRRXDDXWRUL]DomRSDUDDOLHQDomRGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHPWHVRXUDULDSDUDVDWLVID]HUR
H[HUFtFLRGH2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRHGRV&RQWUDWRVGH2SomR1RH[HUFtFLR
GHVXDFRPSHWrQFLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWDUiVXMHLWRDSHQDVDRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVHP
OHL QD UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD H QR 3ODQR ILFDQGR FODUR TXH R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi WUDWDU GH PDQHLUD GLIHUHQFLDGD RV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVVRERVHXFRQWUROHTXHVHHQFRQWUHP
HPVLWXDomRVLPLODUQmRHVWDQGRREULJDGRSRUTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDDHVWHQGHUD
WRGRVDVFRQGLo}HV TXHHQWHQGD DSOLFiYHODSHQDVDDOJXPRXDOJXQV 2&RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomR
SRGHUiDLQGDHVWDEHOHFHUWUDWDPHQWRHVSHFLDOSDUDFDVRVH[FHSFLRQDLVGXUDQWHDHILFiFLDGHFDGDGLUHLWR
GH2SomRGHVGHTXHQmRVHMDPDIHWDGRVRVGLUHLWRVMiFRQFHGLGRVDRV2XWRUJDGRVQHPRVSULQFtSLRV
EiVLFRVGR3ODQR7DOGLVFLSOLQDH[FHSFLRQDOQmRFRQVWLWXLUiSUHFHGHQWHLQYRFiYHOSRURXWURV2XWRUJDGRV
$VGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWrPIRUoDYLQFXODQWHSDUDD&RPSDQKLDUHODWLYDPHQWHD
WRGDV DV PDWpULDV UHODFLRQDGDV FRP R 3ODQR 6HPSUH TXH MXOJDU FRQYHQLHQWH R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHOHJHUiRV2XWRUJDGRVHPIDYRUGRVTXDLVVHUmRRXWRUJDGDV2So}HVQRV
WHUPRVGR3ODQRHVWDEHOHFHQGRWDPEpPRVSUD]RVHFRQGLo}HVGHH[HUFtFLRGDV2So}HVHLPSRQGR
TXDLVTXHU RXWUDV FRQGLo}HV UHODWLYDV D WDLV 2So}HV $ RXWRUJD GH 2So}HV QRV WHUPRV GR 3ODQR p
UHDOL]DGDPHGLDQWHDFHOHEUDomRGH&RQWUDWRVGH2SomRHQWUHD&RPSDQKLDHRV2XWRUJDGRVRVTXDLV
GHYHUmRHVSHFLILFDUVHPSUHMXt]RGHRXWUDVFRQGLo}HVGHWHUPLQDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX
SHOR&RPLWrFRQIRUPHRFDVR D DTXDQWLGDGHHSUHoRGDV$o}HV3UySULDVDVHUHPDGTXLULGDVSHOR
2XWRUJDGR E DTXDQWLGDGHGH2So}HVREMHWRGDRXWRUJD F RVWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGR
GLUHLWRDRH[HUFtFLRGD2SomR G RSUD]RILQDOSDUDH[HUFtFLRGD2SomRH H R3UHoRGH([HUFtFLRH
FRQGLo}HVGHSDJDPHQWR&DGD2SomRGDUiGLUHLWRDR2XWRUJDGRGHDGTXLULU XPD $omRVXMHLWRj
RFRUUrQFLDGHXP(YHQWRGH/LTXLGH]FRQIRUPHGHILQLGRQR3ODQRDRGHFXUVRGRVSUD]RVGHFDUrQFLDH
DRVGHPDLVWHUPRVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVQR3ODQRHUHVSHFWLYR&RQWUDWRGH2SomR2V&RQWUDWRV
GH 2SomR VHUmR LQGLYLGXDOPHQWH HODERUDGRV SDUD FDGD 2XWRUJDGR SRGHQGR R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HVWDEHOHFHU WHUPRV H FRQGLo}HV GLIHUHQFLDGRV SDUD FDGD &RQWUDWR GH 2SomR VHP
QHFHVVLGDGHGHDSOLFDomRGHTXDOTXHUUHJUDGHLVRQRPLDRXDQDORJLDHQWUHRV2XWRUJDGRVPHVPRTXH
VHHQFRQWUHPHPVLWXDo}HVVLPLODUHVRXLGrQWLFDV$V2So}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGHVWH3ODQRVmR
SHVVRDLV H LQWUDQVIHUtYHLV QmR SRGHQGR R 2XWRUJDGR HP KLSyWHVH DOJXPD FHGHU WUDQVIHULU RX GH
TXDOTXHUPRGRDOLHQDUDTXDLVTXHUWHUFHLURVDV2So}HVQHPRVGLUHLWRVHREULJDo}HVDHODVLQHUHQWHV
$V2So}HVDVHUHPRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRVmRXPDRSRUWXQLGDGHGHLQYHVWLPHQWRRIHUHFLGD
DR2XWRUJDGRVHQGRTXHDRXWRUJDHIHWLYDGDEHPFRPRRVHXH[HUFtFLRSHORV2XWRUJDGRVQmRWrP
TXDOTXHUUHODomRQHPHVWmRYLQFXODGRVjVXDUHPXQHUDomRIL[DRXYDULiYHORXHYHQWXDOSDUWLFLSDomRQRV
OXFURV2Q~PHURWRWDOGH$o}HVTXHSRGHUmRVHUDGTXLULGDVQRkPELWRGR3ODQRQmRH[FHGHUi FLQFR
SRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHPEDVHVWRWDOPHQWHGLOXtGDVFRPSXWDQGRVH
QHVVH FiOFXOR WRGDV DV 2So}HV D VHUHP RXWRUJDGDV QRV WHUPRV GR 3ODQR H[HUFLGDV RX QmR H[FHWR
DTXHODVTXHWHQKDPVLGRH[WLQWDVVHPWHUHPVLGRH[HUFLGDV HTXHYROWDUmRDILFDUGLVSRQtYHLVSDUDQRYDV
RXWRUJDV FRQWDQWRTXHRQ~PHURWRWDOGH$o}HVHPLWLGDVRXSDVVtYHLVGHVHUHPHPLWLGDVQRVWHUPRVGR
3ODQRHVWHMDVHPSUHGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD6HTXDOTXHU2SomRIRUH[WLQWD
RX FDQFHODGD VHP WHU VLGR LQWHJUDOPHQWH H[HUFLGD DV $o}HV YLQFXODGDV D WDLV 2So}HV WRUQDUVHmR
QRYDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDIXWXUDVRXWRUJDVGH2So}HV




833

PÁGINA: 291 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1

14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomR'DV5HODo}HV(QWUH2(PLVVRU(6LQGLFDWRV
7HPRVXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPQRVVRVHPSUHJDGRVHFRPRVVLQGLFDWRVTXHRVUHSUHVHQWDPDVDEHU
L  6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH3XEOLFLGDGH([WHULRUGR(VWDGRGH6mR3DXOR
LL  6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH3XEOLFLGDGH([WHULRUGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLURH
LLL  )HGHUDomRGRV3XEOLFLWiULRV
2VDFRUGRVFROHWLYRVGHWUDEDOKRILUPDGRVFRPFDGDVLQGLFDWRVmRUHQHJRFLDGRVDQXDOPHQWHHP
FRQYHQomRFROHWLYD
1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVQRVVRVSURILVVLRQDLVQmRHVWLYHUDPHQYROYLGRVHPPRYLPHQWRGH
JUHYHSDUDOLVDomRRXPDQLIHVWDo}HV
1RVVDViUHDVMXUtGLFDHGHUHFXUVRVKXPDQRVVmRUHVSRQViYHLVSRUQRVVDVUHODo}HVVLQGLFDLVRTXH
QRVSHUPLWHWHUXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPRVSUHVLGHQWHVHGLUHWRUHVGRVVLQGLFDWRVRTXHDX[LOLD
QD QHJRFLDomR GH DFRUGRV FROHWLYRV H HYHQWXDLV SUREOHPDV TXH GL]HP UHVSHLWRV jV UHODo}HV
WUDEDOKLVWDV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV5HFXUVRV+XPDQRV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDHVWD6HomRIRUDPGHVFULWDVQRVLWHQVDFLPD
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Não

298.119.868-86

Daniel Mattos Simões

Não

808.994.808-10

Paulo Racy Badra

Classe ação

5.315.640

1.066.890

Brasil-SP

Brasil-SP

Brasil-SP

Brasil-SP

5,500%

1,100%

0,700%

2,000%

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

Não

18.579.353/0001-53

77.441.980

Brasil-SP

80,500%

Sim

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento no Exterior

Não

090.801.958-04

Ricardo Romeiro Otero

Não

197.145.888-04

Alexandre Guerrero Martins

675.510

1.924.560

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Sim

Não

Não

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

01/12/2020

01/12/2020

08/12/2020

01/12/2020

01/12/2020

77.441.980

5.315.640

1.066.890

675.510

1.924.560

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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80,500%

5,500%

1,100%

0,700%

2,000%

Total ações %

Versão : 1

5.706.470

Brasil-SP

5,900%

Sim

Ações %

Não

37.623.135/0001-13

146.190

TOTAL

96.226.570

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

3.949.330

Brasil-SP

100,000%

0,000%

0,200%

4,100%

Não

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

São Pedro Capital (SPCTWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia)

Não

10.251.053/0001-39

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Olonk Empreendimentos e Participações S.A.

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

08/12/2020

01/12/2020

96.226.570

0

146.190

3.949.330

5.706.470

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,200%

4,100%

5,900%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

OUTROS

100

100,000

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

100,000

0,000

Classe ação

100

Não

808.994.808-10

Paulo Racy Badra

0

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Olonk Empreendimentos e Participações S.A.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.
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0,000

0,000

Não

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

100

100

01/12/2020

0

0

10.251.053/0001-39

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

100,000

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

OUTROS

100

100,000

0

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

TOTAL

100,000

0,000

0,000

Classe ação

100

Não

28.230.876/0001-43

SÃO PEDRO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.

0

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

São Pedro Capital (SPCTWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia)

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

Não

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

100

100

01/09/2020

0

0

37.623.135/0001-13

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %

PÁGINA: 297 de 347

100,000

100,000

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

TOTAL

100

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

0,000

Classe ação

100

Não

23.025.053/0001-62

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

Vesuvius LBO – Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia Investimento no Exterior

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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0,000

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

100

0

100

13/04/2018

0

18.579.353/0001-53

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

Total ações %
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100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

08/12/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

8

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

3

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)

4.703.710

4,890%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

4.703.710

4,890%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

2UJDQRJUDPD'RV$FLRQLVWDV(GR*UXSR(FRQ{PLFR
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD3DUWH

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRVVXtPRVWUrVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQD
QRVVDVHGH

L
R$FRUGRGH$FLRQLVWDVFHOHEUDGRHQWUHRVDFLRQLVWDVPDMRULWiULRVGD&RPSDQKLDHPGH
VHWHPEUR GH FRQIRUPHDGLWDGRHP GHIHYHUHLURGHHHP GH GH]HPEURGH
³$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO´  LL R$FRUGRGH$FLRQLVWDVFHOHEUDGRHQWUHRVDFLRQLVWDVPDMRULWiULRV
HRVDFLRQLVWDVRXWRUJDGRVSHOR3ODQRGH2So}HVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGH ³$FRUGR
GH $FLRQLVWDV 623´  H LLL  R $FRUGR GH $FLRQLVWDV FHOHEUDGR HQWUH R 9HVXYLXV /%2 ± )XQGR GH
,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDomR 0XOWLHVWUDWpJLD ,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU H R 63&7:2 )XQGR GH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³$FRUGRGH$FLRQLVWDV63&7:2´HHPFRQMXQWRFRP
R$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDOHR$FRUGRGH$FLRQLVWDV623RV³$FRUGRVGH$FLRQLVWDV´ 

(P  GH MDQHLUR GH  IRL DVVLQDGR SHORV DFLRQLVWDV PDMRULWiULRV XP QRYR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV GD &RPSDQKLDDRTXDODGHULUmRRVDFLRQLVWDVRXWRUJDGRVSHOR3ODQRGH2So}HVGD
&RPSDQKLD DSURYDGR HP GHGH]HPEUR GH &RPRQHQKXP EHQHILFLiULRGR 3ODQRGH
2So}HVGD&RPSDQKLDDSURYDGRHPGHGH]HPEURGHDGTXLULXDWpHVWDGDWDDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDWDODFRUGRGHDFLRQLVWDVDLQGDQmRSURGX]HIHLWRV6XDVFDUDFWHUtVWLFDV
VHUmRGHVFULWDVQHVWDVHomRXPD YH]TXHRVEHQHILFLiULRV DGTXLUDPDo}HVGD&RPSDQKLDYLD
3ODQRGH2So}HVGD&RPSDQKLDDSURYDGRHPGHGH]HPEURGH

D
3DUWHV

$FRUGR GH $FLRQLVWDV 3ULQFLSDO 9HVXYLXV /%2 ± )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDomR
0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU ³9HVXYLXV),3´2ORQN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV
6$3DXOR5DF\%DGUD 5LFDUGR 5RPHLUR 2WHUR $OH[DQGUH *XHUUHUR 0DUWLQV 'DQLHO 0DWWRV
6LP}HVHFRPRLQWHUYHQLHQWHVDQXHQWHVD&RPSDQKLD3DXOR%DGUD)HUQDQGD%DGUD9LRODQWH
(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$

$FRUGRGH$FLRQLVWDV623&RVPH9HOKR3DUWLFLSDo}HV6$FRQIRUPHVXFHGLGDSHOR9HVXYLXV
),32ORQN *HUHQFLDPHQWR GH 3URMHWRV 6$ ³2ORQN´  RV 2XWRUJDGRV FRQIRUPH GHILQLGR QR
3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDHPGH
QRYHPEURGH ³3ODQR´  TXHDGHULUDPDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGH
WHUPRGHDGHVmRHFRPR,QWHUYHQLHQWH$QXHQWHD&RPSDQKLD

$FRUGR GH $FLRQLVWDV 63&7:2 9HVXYLXV ),3 63&7:2 )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ³63&7:2´ 2ORQN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HV6$3DXOR
5DF\ %DGUD5LFDUGR 5RPHLUR 2WHUR $OH[DQGUH *XHUUHUR 0DUWLQV 'DQLHO 0DWWRV 6LP}HV H
FRPRLQWHUYHQLHQWHVDQXHQWHVD&RPSDQKLD3DXOR%DGUDH)HUQDQGD%DGUD9LRODQWH

E
'DWDGHFHOHEUDomR

$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDOGHVHWHPEURGHFRQIRUPHDGLWDGRHPGHIHYHUHLURGH
HGHGH]HPEURGH

$FRUGRGH$FLRQLVWDV623GHMXQKRGH

$FRUGRGH$FLRQLVWDV63&7:2GHMDQHLURGH

F
3UD]RGHYLJrQFLD

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDOVHUiYiOLGRHHILFD] L SHORSUD]RGH YLQWH DQRVFRQWDGRVD
SDUWLUGHGHVHWHPEURGHHVHUiDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRSRUSHUtRGRVDGLFLRQDLVGH
 FLQFR DQRVVHQHQKXPD3DUWHLQIRUPDUjRXWUDPHGLDQWHFRPXQLFDomRSRUHVFULWRHQWUHJXH
FRPDQWHFHGrQFLDGH QRYHQWD GLDVVXDGHFLVmRGHQmRSURUURJDUHVWH$FRUGRRX LL DWpD
FRQVXPDomRGD2IHUWD3~EOLFDGHQWUHDVKLSyWHVHVDFLPDDTXHRFRUUHUSULPHLUR
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2$FRUGRGH$FLRQLVWDV623HQWURXHPYLJRUQDGDWDGHVXDDVVLQDWXUDHYLJRUDUiHQTXDQWRRV
2XWRUJDGRV IRUHP DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD VHQGR TXH R $FRUGR GH $FLRQLVWDV GHL[DUi GH
YLJRUDUHPUHODomRDFDGD$FLRQLVWD2XWRUJDGRQDPHGLGDHPTXHWDO$FLRQLVWD2XWRUJDGRGHL[DU
GHGHWHU$o}HV

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV63&7:2VHUiYiOLGRHHILFD] L SHORSUD]RGH YLQWH DQRVFRQWDGRVD
SDUWLUGHGHMDQHLURGHHVHUiDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRSRUSHUtRGRVDGLFLRQDLVGH
 FLQFR DQRVVHQHQKXPD3DUWHLQIRUPDUjRXWUDPHGLDQWHFRPXQLFDomRSRUHVFULWRHQWUHJXH
FRPDQWHFHGrQFLDGH QRYHQWD GLDVVXDGHFLVmRGHQmRSURUURJDUHVWH$FRUGRRX LL DWpD
FRQVXPDomRGD2IHUWD3~EOLFDGHQWUHDVKLSyWHVHVDFLPDDTXHRFRUUHUSULPHLUR

G
'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDOSUHYrTXHDVVHJXLQWHVPDWpULDVGHSHQGHUmRGHDSURYDomRGH
Do}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD&RPSDQKLD L DOWHUDo}HVQRHVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD LL WUDQVIRUPDomRGRWLSRVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD LLL UHGXomRGRFDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD LY DXPHQWRVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFXMRYDORUGDVDo}HVVHMD
LQIHULRUDRDRTXHIRU PDLRUHQWUH  R9DORU0tQLPRGR3UHoRGH(PLVVmR FRQIRUPHGHILQLGRQR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO RX  FDVRVROLFLWDGRSRUTXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVRSUHoRSRUDomR
DR 9DORU (FRQ{PLFR FRQIRUPH GHILQLGR QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 3ULQFLSDO  SRU DomR GD
&RPSDQKLD Y GLVVROXomRSURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDODWRVYROXQWiULRVGH
UHRUJDQL]DomRILQDQFHLUDIDOrQFLDOLTXLGDomRRXH[WLQomREHP FRPR HOHLomR H GHVWLWXLomR GH
OLTXLGDQWHVMXOJDPHQWRGHVXDVFRQWDVHSDUWLOKDGRDFHUYRVRFLDOHPFDVR GH OLTXLGDomR YL 
DOWHUDomRGDSROtWLFDGHGLYLGHQGRVVHPSUHMXt]RGHVXEPLVVmRSDUDDSURYDomRHPDVVHPEOHLD
JHUDOQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH YLL TXDOTXHULQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomRGH
Do}HVTXDOTXHUIRUPDGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDIXVmRRXFLVmRHQYROYHQGRD&RPSDQKLD
H[FHWR SRUKLSyWHVHVGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHQWUHVRFLHGDGHVTXHVHMDPFRQWURODGDVRX
DILOLDGDVGLUHWDVGD&RPSDQKLD

H
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

2$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDOGHWHUPLQDTXHWRGRVRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGHYHUmR
VHU SURILVVLRQDLV FRP TXDOLILFDomR H H[SHULrQFLD FRPSURYDGD HP VXDV UHVSHFWLYDV iUHDV GH
UHVSRQVDELOLGDGH H UHSXWDomR LOLEDGD (QTXDQWR 2ORQN 3DXOR 5DF\ %DGUD 5LFDUGR 5RPHLUR
2WHUR H $OH[DQGUH *XHUUHUR 0DUWLQV FRQMXQWDPHQWHR³%ORFR2ORQN´ GHWLYHUHPSHORPHQRV
Do}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDHOHVWHUmRRGLUHLWR
GH HOHJHU GRLV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V GHPDLV FLQFR
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUmRHOHLWRVSHOR9HVXYLXV),3

I
'HVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV H j SUHIHUrQFLD SDUD
DGTXLULODV

$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO+iUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGHTXDOTXHUIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWD
GDVDo}HVYLQFXODGDVDR$FRUGRDVTXDLVVmRSHUPLWLGDVDSHQDVQDVVHJXLQWHVKLSyWHVHV L D
WUDQVIHUrQFLDGHDo}HVQRkPELWRGHHYHQWXDOSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDSURYDGR
SHODDVVHPEOHLDJHUDOGD&RPSDQKLD LL TXDLVTXHUWUDQVIHUrQFLDVGHDo}HVHIHWXDGDVHQWUHRV
$FLRQLVWDVHVXDVDILOLDGDVGHVGHTXHWDLVDILOLDGDVH[SUHVVDPHQWHDGLUDPDWRGRVRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVSULQFLSDO LLL DVWUDQVIHUrQFLDVGHDo}HVHPGHFRUUrQFLDGH
XPDRIHUWDS~EOLFDGD&RPSDQKLD LY DWUDQVIHUrQFLDGHTXRWDVGR9HVXYLXV),3RXGHVHXV
LQYHVWLGRUHVGHVGHTXHDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRFRQWLQXHPDVHUWRPDGDV
SRUDILOLDGDVGH+,*%UDVLO$VVHVVRULDGH,QYHVWLPHQWRV/WGDH Y TXDLVTXHUWUDQVIHUrQFLDVGH
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGRVDFLRQLVWDVGR%ORFR2ORQNHQWUHVL

29HVXYLXV),3SRVVXLGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGDVDo}HVGHWLGDVSHOR%ORFR2ORQNH
SRU'DQLHO0DWWRV6LP}HVQD&RPSDQKLDFDVRHOHVUHFHEDPXPDSURSRVWDGHXPWHUFHLURSDUD
DOLHQDUDWRWDOLGDGHRXSDUWHGDVVXDVDo}HVQD&RPSDQKLD&DVR'DQLHO0DWWRV6LP}HVUHFHED
SURSRVWDGHXPWHUFHLURSDUDDOLHQDUDWRWDOLGDGHRXSDUWHGDVVXDVDo}HVQD&RPSDQKLDR%ORFR
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2ORQNWHUiWDPEpPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSURSRUFLRQDOVREUHWDLVDo}HVRIHUWDGDVSUHYLDPHQWH
DR HYHQWXDO H[HUFtFLR GH GLUHLWR GH SUHIHUrQFLDSHOR 9HVXYLXV),36HH[HUFLGRR GLUHLWRGH
SUHIHUrQFLDSHOR9HVXYLXV),3RXSHOR%ORFR2ORQNQRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO
D DTXLVLomR GH Do}HV RIHUWDGDV REHGHFHUi DV PHVPDV FRQGLo}HVGDSURSRVWDUHFHELGDSHOR
DFLRQLVWDGHXPWHUFHLURDGTXLUHQWH

&DVRR9HVXYLXV),3UHFHEDXPDSURSRVWDGHWHUFHLURVRXIDoDXPDSURSRVWDDWHUFHLURVSDUDD
YHQGDGH Do}HVTXHUHSUHVHQWHPRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHR9HVXYLXV),3GHFLGDDFHLWDUWDO
SURSRVWDR9HVXYLXV),3GHYHUiQRWLILFDURVDFLRQLVWDVGR%ORFR2ORQNH'DQLHO0DWWRV6LP}HV
TXHWHUmRRGLUHLWRGHH[LJLUTXH DWpDWRWDOLGDGHGHVXDVDo}HVQD&RPSDQKLDWDPEpPVHMDP
DOLHQDGDV DR WHUFHLUR DGTXLUHQWH QDV PHVPDV FRQGLo}HV RIHUHFLGDV 2V DFLRQLVWDV TXH
GHVHMDUHPH[HUFHUWDOGLUHLWRGHYHQGDFRQMXQWDGHYHUmRDGHULUDRVPHVPRVWHUPRVDFRUGDGRV
SHOR9HVXYLXV),3FRPRWHUFHLURSDUDDYHQGDGHVXDVDo}HV

29HVXYLXV),3SRVVXLDLQGDGLUHLWRGHREULJDUR%ORFR2ORQNHRX'DQLHODYHQGHUHPDWRWDOLGDGH
GHVXDV Do}HVQD&RPSDQKLDDXPSRWHQFLDOWHUFHLURDGTXLUHQWHUHVVDOYDGRRSURFHGLPHQWRH
KLSyWHVHVSUHYLVWDVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO

$FRUGR GH $FLRQLVWDV 623 +i UHVWULomR j WUDQVIHUrQFLD GH TXDOTXHU IRUPD GDV Do}HV GRV
2XWRUJDGRVYLQFXODGDVDR$FRUGRRTXHDSHQDVVHUiSHUPLWLGR L PHGLDQWHH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GH SUHIHUrQFLD GD &RPSDQKLD H GRV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV FRQIRUPH GHILQLGR QR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV623  LL FDVRRWHUFHLUR DGTXLUHQWHFRQFRUGDUSOHQDHLUUHVWULWDPHQWHDR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV623VXEURJDQGRVHQDSRVLomRGR2XWRUJDGRFHGHQWH

2V2XWRUJDGRVWrPGLUHLWRGHYHQGDFRQMXQWDGHVXDVDo}HVHPFDVRGHWUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROH
RXHP HYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDRXHPFDVRGHYHQGDGHWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVDWLYRVGD&RPSDQKLD'DPHVPDIRUPDRV$FLRQLVWDV3ULQFLSDLVWrPGLUHLWRGHYHQGD
IRUoDGDGDVDo}HVGRV2XWRUJDGRVHPLJXDLVFRQGLo}HV

$ &RPSDQKLD H RV $FLRQLVWDV 3ULQFLSDLV WrP RSomR GH FRPSUD GDV Do}HV GRV 2XWRUJDGRV
H[HUFtYHOPHGLDQWHWpUPLQRGDUHODomRMXUtGLFDHQWUHD&RPSDQKLDHR2XWRUJDGR

$FRUGR GH $FLRQLVWDV 63&7:2 +i UHVWULomR j WUDQVIHUrQFLD GH TXDOTXHU IRUPD GLUHWD RX
LQGLUHWD GDV Do}HVGHWLGDVSHOR63&7:2QD&RPSDQKLDDVTXDLVVmRSHUPLWLGDVDSHQDVQDV
VHJXLQWHVKLSyWHVHV L DVWUDQVIHUrQFLDVGHTXRWDVGR63&7:2RXGHVHXVLQYHVWLGRUHVGHVGH
TXHDVGHFLV}HVGHLQYHVWLPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRFRQWLQXHPDVHUWRPDGDVSRU$ILOLDGDVGH6mR
3HGUR&DSLWDO,QYHVWLPHQWRV/WGDH LL  TXDLVTXHU WUDQVIHUrQFLDV GH Do}HVHIHWXDGDV HQWUHR
63&7:2HVXDVDILOLDGDVGHVGHTXHWDLVDILOLDGDVH[SUHVVDPHQWHDGLUDPDWRGRVRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV63&7:2

29HVXYLXV),3SRVVXLGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGDVDo}HVGHWLGDVSHOR63&7:2QD
&RPSDQKLDFDVRR63&7:2UHFHEDXPDSURSRVWDGHXPWHUFHLURSDUDDOLHQDUDWRWDOLGDGHRX
SDUWHGDVVXDVDo}HVQD&RPSDQKLD&DVR'DQLHO0DWWRV6LP}HVRXXPDFLRQLVWDGR%ORFR2ORQN
UHFHEDSURSRVWDGHXPWHUFHLURSDUDDOLHQDUDWRWDOLGDGHRXSDUWHGDVVXDVDo}HVQD&RPSDQKLD
R 63&7:2 WHUi WDPEpP GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD SURSRUFLRQDO VREUH WDLV Do}HV RIHUWDGDV
SUHYLDPHQWH DR HYHQWXDO H[HUFtFLR GH GLUHLWR GH SUHIHUrQFLDSHOR9HVXYLXV),36HH[HUFLGRR
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSHOR9HVXYLXV),3RXSHOR63&7:2QRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
63&7:2 D DTXLVLomR GH Do}HV RIHUWDGDV REHGHFHUi DV PHVPDV FRQGLo}HV GD SURSRVWD
UHFHELGDSHORDFLRQLVWDGHXPWHUFHLURDGTXLUHQWH

&DVRR9HVXYLXV),3UHFHEDXPDSURSRVWDGHWHUFHLURVRXIDoDXPDSURSRVWDDWHUFHLURVSDUDDYHQGD
GHDo}HVTXHUHSUHVHQWHPRFRQWUROHGD&RPSDQKLDHR9HVXYLXV),3GHFLGDDFHLWDUWDOSURSRVWDR
9HVXYLXV),3GHYHUiQRWLILFDUR63&7:2TXHWHUiRGLUHLWRGHH[LJLUTXHDWpDWRWDOLGDGHGHVXDV
Do}HV QD &RPSDQKLD WDPEpP VHMDP DOLHQDGDV DR WHUFHLUR DGTXLUHQWH QDV PHVPDV FRQGLo}HV
RIHUHFLGDV6HGHVHMDUH[HUFHUWDOGLUHLWRGHYHQGDFRQMXQWDR63&7:2GHYHUiDGHULUDRVPHVPRV
WHUPRVDFRUGDGRVSHOR9HVXYLXV),3FRPRWHUFHLURSDUDDYHQGDGHVXDVDo}HV
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29HVXYLXV),3SRVVXLDLQGDGLUHLWRGHREULJDUR63&7:2DYHQGHUDWRWDOLGDGHGHVXDVDo}HV
QD&RPSDQKLDDXPSRWHQFLDOWHUFHLURDGTXLUHQWHUHVVDOYDGRRSURFHGLPHQWRHKLSyWHVHVSUHYLVWDV
QR$FRUGRGH$FLRQLVWDV63&7:2

J
'HVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH

3HOR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 3ULQFLSDO R YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDHOHLWRVSHOR%ORFR2ORQNHVWiYLQFXODGRjVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVSHOR%ORFR2ORQN
HPUHXQL}HVSUpYLDVUHDOL]DGDVFRQIRUPHR$FRUGRGH$FLRQLVWDV3ULQFLSDO
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
  $OWHUDo}HV 5HOHYDQWHV 1DV 3DUWLFLSDo}HV 'RV 0HPEURV GR *UXSR GH &RQWUROH (
$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU

(PGHGH]HPEURGHD&RVPH9HOKR3DUWLFLSDo}HV6$DQWLJDDFLRQLVWDGD&RPSDQKLD
IRLLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDVHQGRVXDVDo}HVLQWHJUDOPHQWHWUDQVIHULGDVDR9HVXYLXV/%2
)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUTXHSDVVRX
DGHWHUGDVDo}HVGD&RPSDQKLD

1DPHVPDGDWDD2ORQN(PSUHHQGLPHQWRVH3DUWLFLSDo}HVIRLSDUFLDOPHQWHFLQGLGDHSDUWHGDV
Do}HVGD&RPSDQKLDGHWLGDVSHOD2ORQNIRUDPUHGLVWULEXtGDVHQWUHRVDFLRQLVWDVGD2ORQN3DXOR
5DF\%DGUD5LFDUGR5RPHLUR2WHURH$OH[DQGUH*XHUUHUR0DUWLQV

(PGHGH]HPEURGHKRXYHXPGHVGREUDPHQWRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDjSURSRUomR
GH

(PGHGH]HPEURGHRGLUHWRU$OH[DQGUH*XHUUHUR0DUWLQVDOLHQRXSRXFRPDLVGDPHWDGH
GHVXDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGDVDo}HVGD&RPSDQKLDjDFLRQLVWD63&7:2)XQGR
GH ,QYHVWLPHQWR HP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLDGHIRUPDTXHHVWDSDVVRXDGHWHUGDV
Do}HVGDFRPSDQKLDHDTXHOHSDVVRXDGHWHUDSHQDV



847

PÁGINA: 305 de 347

Formulário de Referência - 2020 - ELETROMIDIA S.A.

Versão : 1



15.7 - Principais Operações Societárias

3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD(OHPLGLD&RQVXOWRULD
D HYHQWR
H6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$
E SULQFLSDLVFRQGLo}HV(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX FRP RV DQWLJRV
GRQHJyFLR
DFLRQLVWDV GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ 6$ XP
&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH$o}HVH2XWUDV$YHQoDVSRUPHLR GR
TXDOD&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHXDDGTXLULUDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGH
HPLVVmR GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ 6$ 2
IHFKDPHQWRGDDTXLVLomRRFRUUHXHPGHMDQHLURGH

3HODDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRV
GH 0DUNHWLQJ 6$ D &RPSDQKLD SDJRX 5  VHQGR TXH
SDUWHGHVWDTXDQWLDQRYDORUGH5IRLGHSRVLWDGDHPFRQWD
HVFURZSDUDJDUDQWLDGRVGLUHLWRVGHLQGHQL]DomRGD&RPSDQKLDHRDMXVWH
GHSUHoRQRYDORUGH5IRLSDUFHODGR$VFRQWUDSUHVWDo}HV
HQFRQWUDPVHUHJLVWUDGDVQRSDVVLYR

2QHJyFLRHPTXHVWmRHQYROYHDLQGDRXWUDVREULJDo}HVFRUULTXHLUDVSDUD
RSHUDo}HV GHVWD QDWXUH]D FRPR GLUHLWRV P~WXRV GH LQGHQL]DomR
REULJDo}HVGHQmRFRQFRUUrQFLDGRVYHQGHGRUHVHWF

2V DQWLJRV DFLRQLVWDV GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ
6$ GH XP ODGR VH REULJDUDP D LQGHQL]DU D &RPSDQKLD HRX VXDV
DILOLDGDV SRU TXDOTXHU LQDGLPSOHPHQWR WRWDO RX SDUFLDO  GDV REULJDo}HV
FRQWUDWDGDVQR&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH$o}HVH2XWUDV$YHQoDV
EHPFRPRSRUGHVFXPSULPHQWRRXIDOVLGDGHGHTXDOTXHUGHFODUDomRQHOH
SUHVWDGDHSRUGHPDQGDVGHWHUFHLURVUHODFLRQDGDVDHYHQWRVDQWHULRUHVD
 GH MDQHLUR GH  DWp R YDORU DJUHJDGR GH 5 
UHVVDOYDGDVSHUGDVUHODFLRQDGDVDTXHEUDGHGHFODUDo}HVIXQGDPHQWDLVH
GHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVGHFRQILGHQFLDOLGDGHQmRFRQFRUUrQFLDH
QmRDOLFLDPHQWRQmRVXMHLWDVDWDOOLPLWH$&RPSDQKLDGHRXWURODGRVH
REULJRX D LQGHQL]DU RV DQWLJRV DFLRQLVWDV GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H
6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$SRUTXDOTXHULQDGLPSOHPHQWR WRWDORXSDUFLDO 
GDVREULJDo}HVFRQWUDWDGDVQR&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDGH$o}HVH
2XWUDV$YHQoDVEHPFRPRSRUGHVFXPSULPHQWRRXIDOVLGDGHGHTXDOTXHU
GHFODUDomRQHOHSUHVWDGD

2V DQWLJRV DFLRQLVWDV GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ
6$ DVVXPLUDP DLQGD REULJDo}HV GH QmR FRQFRUUHU FRP D (OHPLGLD
&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$SRUSUD]RVTXHYDULDPGHD
DQRVFRQWDGRVGHGHMDQHLURGHVRESHQDGRSDJDPHQWRGHPXOWD
j&RPSDQKLDSHORGHVFXPSULPHQWR
F VRFLHGDGHV
&RPSDQKLDH(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$
HQYROYLGDV
G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD1mRDSOLFiYHO
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
$FLRQLVWDV PLQRULWiULRV GD &RPSDQKLD H[HUFHUDP VHXV GLUHLWRV DQWL
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU GLOXLomR SDUD TXH SXGHVVHP DFRPSDQKDU R DXPHQWR GH FDSLWDO IHLWR QD
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR &RPSDQKLDSRUVXDFRQWURODGRUDjpSRFD
HQWUHRVDFLRQLVWDV
I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

1mRDOWHUDGR
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D HYHQWR

,QFRUSRUDomRGD'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$ '06 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV,QFRUSRUDomR SHOD &RPSDQKLD GH VXD DQWLJD VXEVLGLiULD LQWHJUDO '06
GRQHJyFLR
3XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$HP-XQKRGH
F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RPSDQKLDH'063XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD6$

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD1mRDSOLFiYHO
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
1mRDSOLFiYHO
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

D HYHQWR

1mRDOWHUDGR

,QFRUSRUDomR GD 3XEOLEDQFD 3XEOLFLGDGH /WGD 3%/7  H 0XOWLSOLTXH
3XEOLFLGDGHH3URPRomR 08/7, 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV,QFRUSRUDomRSHOD3XEOLEDQFD%UDVLO6$ VXEVLGLiULDGD&RPSDQKLDGH
GRQHJyFLR
VXDV DQWLJDV VXEVLGLiULDV 3XEOLEDQFD 3XEOLFLGDGH /WGD H 0XOWLSOLTXH
3XEOLFLGDGHH3URPRomRHP1RYHPEURGH
F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

3XEOLEDQFD %UDVLO 6$ 3XEOLEDQFD 3XEOLFLGDGH /WGD H 0XOWLSOLTXH
3XEOLFLGDGHH3URPRomR

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD1mRDSOLFiYHO
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
1mRDSOLFiYHO
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

D HYHQWR

1mRDOWHUDGR

,QFRUSRUDomRGD(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD/WGD (/7 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV,QFRUSRUDomR SHOD &RPSDQKLD GH VXD DQWLJD VXEVLGLiULD LQWHJUDO (/7
GRQHJyFLR
'22+0tGLD(OHWU{QLFD/WGDHPGHVHWHPEURGH
F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RPSDQKLDH(/7'22+0tGLD(OHWU{QLFD/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHV 1mRDSOLFiYHO
GDRSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
1mRDSOLFiYHO
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
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I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

D HYHQWR

1mRDOWHUDGR

,QFRUSRUDomRGD'06%$3XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD/WGD '06%$ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV,QFRUSRUDomRSHOD&RPSDQKLDGHVXDDQWLJDVXEVLGLiULDLQWHJUDO'06%$
GRQHJyFLR
3XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD/WGDHPGHMXQKRGH
F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RPSDQKLDH'06%$3XEOLFLGDGH0tGLD,QWHUDWLYD/WGD

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD1mRDSOLFiYHO
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
1mRDSOLFiYHO
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

D HYHQWR

1mRDOWHUDGR

$TXLVLomRGD3XEOLEDQFD%UDVLO6$ 3%6$ 

E SULQFLSDLVFRQGLo}HV(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX XP &RQWUDWR GH
GRQHJyFLR
,QYHVWLPHQWR H2XWUDV$YHQoDVFRPRVIXQGDGRUHVGD3XEOLEDQFD%UDVLO
6$ SRU PHLR GR TXDO D &RPSDQKLD VXEVFUHYHX H LQWHJUDOL]RX Do}HV
HTXLYDOHQWHV D  GR FDSLWDO VRFLDO GD 3XEOLEDQFD %UDVLO 6$ HP XP
LQYHVWLPHQWR WRWDO GH 5 2 IHFKDPHQWR GD RSHUDomR GH
LQYHVWLPHQWRRFRUUHXHPGHMXOKRGH

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX XP &RQWUDWR GH
&RPSUD H 9HQGD GH $o}HV H 2XWUDV $YHQoDV FRP RV IXQGDGRUHV GD
3XEOLEDQFD%UDVLO 6$ SRU PHLR GR TXDO D &RPSDQKLD DGTXLULX RV 
UHVWDQWHV GR FDSLWDO VRFLDO GD 3XEOLEDQFD %UDVLO 6$ SRU XP SUHoR GH
DTXLVLomRWRWDOGH5
2QHJyFLRHPTXHVWmRHQYROYHDLQGDRXWUDVREULJDo}HVFRUULTXHLUDVSDUD
RSHUDo}HV GHVWD QDWXUH]D FRPR GLUHLWRV P~WXRV GH LQGHQL]DomR
REULJDo}HVGHQmRFRQFRUUrQFLDGRVIXQGDGRUHVHWF
F VRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

&RPSDQKLDH3XEOLEDQFD%UDVLO6$

G HIHLWRVUHVXOWDQWHVGD1mRDSOLFiYHO
RSHUDomRQRTXDGUR
DFLRQiULR
H PHFDQLVPRV
1mRDSOLFiYHO
XWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRHTXLWDWLYR
HQWUHRVDFLRQLVWDV
I TXDGURVRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLVGD
RSHUDomR

1mRDOWHUDGR
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15.8 - Outras Informações Relevantes - Controle E Grupo Econômico

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV&RQWUROH(*UXSR(FRQ{PLFR

$TXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH
0DUNHWLQJ6$

(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD FHOHEURX FRP RV DQWLJRV DFLRQLVWDV GD (OHPLGLD
&RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ 6$ XP &RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD GH $o}HV H 2XWUDV
$YHQoDV SRU PHLR GR TXDO D &RPSDQKLD VH FRPSURPHWHX D DGTXLULU D WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$2IHFKDPHQWRGDDTXLVLomRRFRUUHX
HPGHMDQHLURGH

3HODDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD(OHPLGLD&RQVXOWRULDH6HUYLoRVGH0DUNHWLQJ6$D&RPSDQKLD
SDJRX5VHQGRTXHSDUWHGHVWDTXDQWLDQRYDORUGH5IRLGHSRVLWDGDHP
FRQWDHVFURZSDUDJDUDQWLDGRVGLUHLWRVGHLQGHQL]DomRGD&RPSDQKLDHRDMXVWHGHSUHoRQRYDORUGH
5IRLSDUFHODGR$VFRQWUDSUHVWDo}HVHQFRQWUDPVHUHJLVWUDGDVQRSDVVLYR

2QHJyFLRHPTXHVWmRHQYROYHDLQGDRXWUDVREULJDo}HVFRUULTXHLUDVSDUDRSHUDo}HVGHVWDQDWXUH]D
FRPRGLUHLWRVP~WXRVGHLQGHQL]DomRREULJDo}HVGHQmRFRQFRUUrQFLDGRVYHQGHGRUHVHWF
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
  'HVFULomR 'DV 5HJUDV 3ROtWLFDV ( 3UiWLFDV GR (PLVVRU 4XDQWR ¬ 5HDOL]DomR GH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV

1RVVD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H $GPLQLVWUDomR GH &RQIOLWRV GH
,QWHUHVVHV ³3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV´  DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH GH]HPEUR GH  HVWDEHOHFH DV UHJUDV TXH GHYHP VHU
REVHUYDGDVHPDVQRVVDVWUDQVDo}HVFRPHUFLDLVTXHHQYROYDP3DUWHV5HODFLRQDGDV FRQIRUPH
GHILQLGDV QD 3ROtWLFD  EHP FRPR SDUD DGPLQLVWUDomR GH RXWUDV VLWXDo}HV TXH HQYROYDP
SRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2REMHWLYRGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDVpRGHIRUQHFHURULHQWDo}HVjFRQGXWDGRVQRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHGRVDGPLQLVWUDGRUHVGHQRVVDVFRQWURODGDVGHIRUPDD]HODUSDUDTXHWRGDV
DVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVTXHHQYROYDPSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGH
LQWHUHVVHV VHMDP UHDOL]DGDV L  GH DFRUGR FRP RV QRVVRV LQWHUHVVHV LL  HP FRQGLo}HV
HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYDV RX FRP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR H LLL  GH IRUPD
WUDQVSDUHQWHDRVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDO

&DGD7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPSRWHQFLDOLQIRUPDGDGHYHUiVHUDQDOLVDGDSHOR
'HSDUWDPHQWR -XUtGLFR SDUD GHWHUPLQDU VH HOD GH IDWR FRQVWLWXL XPD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV VXMHLWDDRVSURFHGLPHQWRVGD3ROtWLFDGH3DUWHV5HODFLRQDGDV2'HSDUWDPHQWR
-XUtGLFRGHYHUiFODVVLILFDU DV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGR L RPRQWDQWH
HQYROYLGRH LL VHHODVGL]HPUHVSHLWRDXPDRSHUDomRGHQWURGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVRX
QmR SDUD GHWHUPLQDU RV yUJmRV FRPSHWHQWHV UHVSRQViYHLVSRUVXDDYDOLDomRHDQiOLVHHVH
DSOLFiYHOVXDDSURYDomRGHDFRUGRFRPHVWD3ROtWLFD2'HSDUWDPHQWR-XUtGLFRSRGHUiFRQVXOWDU
SUHYLDPHQWHR&RRUGHQDGRUGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR(VWDWXWiULRFRPUHODomRjFODVVLILFDomR
GDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVQRVWHUPRVGHVWD3ROtWLFD

$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DEUDQJH H UHJXODPHQWD L  RV SURFHGLPHQWRV H RV
UHVSRQViYHLVSHODLGHQWLILFDomRGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHSHODFODVVLILFDomRGHRSHUDo}HVFRPR
XPD³WUDQVDomR FRPSDUWHV UHODFLRQDGDV´ LL  RVFULWpULRV TXH GHYHP VHUREVHUYDGRV SDUD D
UHDOL]DomRGHXPD7UDQVDomRFRP3DUWHV 5HODFLRQDGDV LLL  RV SURFHGLPHQWRV SDUD DX[LOLDU D
LGHQWLILFDomR GH VLWXDo}HV LQGLYLGXDLV TXH SRVVDP HQYROYHU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H LY  DV
LQVWkQFLDV GH DSURYDomR GH XPD WUDQVDomR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D GHSHQGHU GR YDORU
HQYROYLGRRXGDWUDQVDomRVHUUHDOL]DGDGHQWURRXIRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRV

6mRYHGDGDVDV7UDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmR
VHMDP DV &RQGLo}HV GH 0HUFDGR LL  IRUPDV GH UHPXQHUDomR GH DVVHVVRUHV FRQVXOWRUHV H
LQWHUPHGLiULRVTXHJHUHP FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV FRP D FRPSDQKLD RV DGPLQLVWUDGRUHV RV
DFLRQLVWDVRX FODVVHVGHDFLRQLVWDV LLL FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVHPIDYRUGRFRQWURODGRUH
GRV DGPLQLVWUDGRUHV LY  FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV TXH QmR HVWHMDP H[HUFHQGR DWLYLGDGHV
FRPXPHQWHH[HUFLGDVSRUHODVH Y RSHUDo}HVRXQHJyFLRVHVWUDQKRVDRREMHWRVRFLDOHDRV
LQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDVWDLVFRPRILDQoDVDYDLVHQGRVVRV
HTXDOTXHUJDUDQWLDHPIDYRUGHWHUFHLURV

$OpPGLVVRD/HLGDV6$SRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHUDWR
JUDWXLWR FRPDXWLOL]DomRGHQRVVRVDWLYRVHPQRVVRGHWULPHQWR LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHX
FDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWDGHWHUFHLURVVHPDXWRUL]DomRFRQVWDQWH
GRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDO RX FRQFHGLGD SRU PHLR GH DVVHPEOHLD JHUDO H LLL  LQWHUYLU HP
TXDOTXHU RSHUDomR VRFLDO HP TXH WLYHU LQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRQRVVRRXQDVGHOLEHUDo}HV
TXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV

$ 3ROtWLFD GH 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVWi GLVSRQLELOL]DGD SDUD FRQVXOWD HOHWURQLFDPHQWH HP QRVVR
website KWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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N/A
Trata-se de valor que a Companhia tem a receber da TV Minuto S.A., decorrente de uma ação ajuizada em 28 de agosto de 2020 pelas sociedades
Elemidia, TV Minuto e Publibanca, em conjunto, em face da Sul America Companhia de Seguro Saúde, em decorrência de questionamentos
relacionados à cobrança indevidas de serviços de assistência médica e odontológica (Processo nº 1078946-62.2020.8.26.0100, em trâmite perante
a 13ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, SP), na qual a Companhia procedeu ao depósito judicial do total do grupo no valor de R$
1.616.041,63, repassando a parcela de direito às sua
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Badra & Otero Gestão em Publicidade Ltda

R$ 0,00

Indeterminado

Indeterminado

NÃO

PÁGINA: 311 de 347

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

55.607,81

Trata-se de valor que a Companhia tem a receber da Publibanca Brasil S.A., decorrente de uma ação ajuizada em 28 de agosto de 2020 pelas
sociedades Elemidia, TV Minuto e Publibanca, em conjunto, em face da Sul America Companhia de Seguro Saúde, em decorrência de
questionamentos relacionados à cobrança indevidas de serviços de assistência médica e odontológica (Processo nº 1078946-62.2020.8.26.0100,
em trâmite perante a 13ª Vara do Foro Central Cível de São Paulo, SP), na qual a Companhia procedeu ao depósito judicial do total do grupo no
valor de R$ 1.616.041,63, repassando a parcela de direit

Natureza e razão para a operação

05/09/2013

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

N/A

Indeterminado

Objeto contrato

Indeterminado

Controlada direta da Companhia

R$ 117.316,16

Relação com o emissor

0,00

28/08/2020

PUBLIBANCA BRASIL S.A.

Especificar

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

N/A

Indeterminado

Garantia e seguros

Indeterminado

N/A

R$ 64.191,31

Objeto contrato

0,00

Controlada direta da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

28/08/2020

Montante (Reais)

TV Minuto S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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19/07/2018
Controladas direta da Companhia

Trata-se de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesa, celebrado com a finalidade de compartilhar as despesas incorridas pelas
sociedades no desempenho de suas atividades, por meio do reembolso, pelas sociedades, à Companhia, de parte dos valores incorridos pela
Companhia para manutenção da estrutura necessária para as sociedades desenvolverem suas atividades. Ao final de cada mês a Companhia
calculará o valor da remuneração devida por cada uma das sociedades, com base: (i) no rateio das despesas da Companhia, quais sejam: pessoal
(folha de pagamento e remuneração fixa acrescido de comissões de vendas), comercial, administrativas e gerais (Payroll e SG&A); (i) na
participação percentual de receitas de cada uma das sociedades sobre o total da soma destas; e (iii) com base no mês imediatamente anterior, tanto
para receita quanto para despesas.
N/A

PUBLIBANCA BRASIL S.A.

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 312 de 347

0,000000

Contratante. A Companhia contratou Paulo Brada para a execução dos serviços, sendo que este é filho de um dos membros do seu Conselho de
Administração.

Especificar

NÃO

Outra

Posição contratual do emissor

Indeterminado

Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria no negócio de veiculação de publicidade em painéis eletrônicos ou estáticos e locação de
equipamentos correlatos, igualmente como mídia DOOH (digital out of home).

Natureza e razão para a operação

Indeterminado

O contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: (i) a qualquer tempo, mediante acordo mútuo firmado pelas partes; (ii) a qualquer tempo,
sujeito ao cumprimento do prazo mínimo mediante envio de notificação prévia com pelo menos 6 meses de antecedência; ou (iii) justa causa, em
caso de inadimplemento de obrigações por qualquer das partes que não seja devidamente sanado dentro de 30 dias. Em 7 de fevereiro de 2021 as
partes celebraram termo de distrato prevendo a rescisão do contrato tão logo a Companhia tenha obtido seu registro de companhia aberta ou com a
publicação do Anúncio de Início de sua Oferta Pública Inicial, o que ocorrer antes.

Rescisão ou extinção

R$ 5.578.000,70

N/A

Garantia e seguros

0,00

Trata-se de Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria, em que Paulo Badra Gestão em Publicidade ME se compromete a prestar serviços
de consultoria de forma ampla no negócio de veiculação de publicidade em painéis eletrônicos ou estáticos e locação de equipamentos correlatos,
igualmente como mídia DOOH da Companhia, englobando consultoria em gestão, comercialização de publicidade, desenvolvimento de clientes,
instalação, manutenção e operação de painéis eletrônicos ou estáticos, locação de equipamentos, e outros que venham a ser demandados pela
Companhia. O valor do contrato é corrigido pelo IGPM-FGV. O contrato prevê a contratação do Sr. Ricardo Otero, do Sr. Paulo Racy Badra e do Dr.
Paulo Badra, pela Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Ricardo Romeiro Otero e Paulo Racy Badra são fundadores da Companhia e membros do Conselho de Administração. Paulo Brada é filho de Paulo
Racy Badra, que é membro do Conselho de Administração da Companhia

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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PÁGINA: 313 de 347

0,000000

28/08/2020

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing
S.A.

NÃO

Contratante. A Companhia contratou Paulo Brada para a execução dos serviços, sendo que este é filho de um dos membros do seu Conselho de
Administração.

Especificar

Indeterminado

Outra

Posição contratual do emissor

Indeterminado

Contrato de prestação de serviços envolvendo a rede de shoppings e painéis de LED da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$423.877,38

Considerar-se-á automática e imediatamente resolvido o contrato, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial ou das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses: (i) caso a parte descumprir que descumprir ou inadimplir, total ou parcialmente,
direta ou indiretamente, qualquer uma das obrigações acordadas, não tiver regularizado ou sanado a infração, se passível de regularização e
reparação no prazo improrrogável de 5 dias, contados da notificação enviada pela parte inocente, para tanto; (ii) caso qualquer das partes requerer
pedido de recuperação judicial, autofalência ou tiver a falência decretada; (iii) caso a contratada transfira a terceiros, por qualquer forma, direitos e
obrigações que tiver assumido por meio do contrato, sem prévia e expressa autorização da Companhia; e (iv) nos casos de impedimento por ordem
legal. Quaisquer uma das partes poderá rescindir o contrato, a qualquer tempo e imotivadamente, sem qualquer ônus ou penalidade, mediante
notificação por escrito à parte contrária, com antecedência mínima de 30 dias. Em 7 de fevereiro de 2021 as partes celebraram termo de distrato
prevendo a rescisão do contrato com efeitos retroativos a partir de 31 de janeiro de 2021.

Rescisão ou extinção

424.000,00

N/A

Garantia e seguros

0,000000

A contratação da Paulo Badra Gestão em Publicidade – EPP para prestação de dos seguintes serviços envolvendo a rede de Shoppings e Painéis
de LED da Companhia: (i) serviços de atuação junto aos parceiros para desenvolvimento; (ii) planejamento de investimentos; (iii) desenvolvimento
de vendas; (v) expansão da rede. Como contraprestação, o contratado receberá o valor correspondente a R$ 50.000,00 mensais, reajustado
anualmente, e fará jus a um bônus anual equivalente a 6 remunerações, o qual está atrelado ao EBITDA da Companhia e efetiva performance dos
serviços prestados.

NÃO

Objeto contrato

Indeterminado

Paulo Brada é filho de Paulo Racy Badra, que é membro do Conselho de Administração da Companhia

Indeterminado

Relação com o emissor

R$ 0,00

09/08/2017

Paulo Badra Gestão em Publicidade - EPP

50.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

O uso conjunto da estrutura da Companhia otimiza o desenvolvimento das atividades das sociedades controladas pela Companhia em seus
respectivos territórios para cumprimento eficiente de seus objetos sociais, bem como padronizar seus procedimentos administrativos.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O contrato apenas poderá ser rescindido pelas partes: (i) de acordo mútuo das partes; (ii) pela parte inocente, na hipótese de uma violação não
sanada pela parte infratora dentro de 30 dias após ser notificada pela parte inocente; ou (iii) em caso de rescisão do Acordo de Acionistas da
Publibanca Brasil, celebrado entre a Companhia, Felipe Barbosa Braco, Luciano Ferreira e Claudio da Cunha Pereira Valadares em 19 de julho de
2018.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1
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N/A
Depósito Judicial no valor de R$ 1.616.041,63.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

N/A
O contrato apenas poderá ser rescindido pelas partes: (i) de acordo mútuo das partes; (ii) pela parte inocente, na hipótese de uma violação não
sanada pela parte infratora dentro de 30 dias após ser notificada pela parte inocente.
O uso conjunto da estrutura da Companhia otimiza o desenvolvimento das atividades das sociedades controladas pela Companhia em seus
respectivos territórios para cumprimento eficiente de seus objetos sociais, bem como padronizar seus procedimentos administrativos.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

PÁGINA: 314 de 347

Trata-se de Contrato de Compartilhamento de Custos e Despesa, celebrado com a finalidade de compartilhar as despesas incorridas pelas
sociedades no desempenho de suas atividades, por meio do reembolso, pela sociedade, à Companhia, de parte dos valores incorridos pela
Companhia para manutenção da estrutura necessária para a sociedade desenvolver suas atividades. Ao final de cada mês a Companhia calculará o
valor da remuneração devida pela sociedade, com base: (i) no rateio das despesas da Companhia, quais sejam: pessoal (folha de pagamento e
remuneração fixa acrescido de comissões de vendas), comercial, administrativas e gerais (Payroll e SG&A); (i) na participação percentual de
receitas da sociedade sobre o total da soma destas; e (iii) com base no mês imediatamente anterior, tanto para receita quanto para despesas.

Objeto contrato

0,000000

Controlada direta da Companhia

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Indeterminado

Duração

14/03/2019

Indeterminado

Montante (Reais)

Versão : 1

TV Minuto S.A.

R$2.895.017,26

N/A

Garantia e seguros

2.959.000,00

N/A

Objeto contrato

Especificar

Controlada direta da Companhia

Saldo existente

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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  ,GHQWLILFDomR 'DV 0HGLGDV 7RPDGDV 3DUD 7UDWDU GH &RQIOLWRV GH ,QWHUHVVHV (
'HPRQVWUDomR GR &DUiWHU (VWULWDPHQWH &RPXWDWLYR 'DV &RQGLo}HV 3DFWXDGDV RX GR
3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR

(PUHODomRDFDGDXPDGDVWUDQVDo}HVRXFRQMXQWRGHWUDQVDo}HVPHQFLRQDGRVQRLWHPDFLPD
RFRUULGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO

D
,GHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWH HIHWLYRV SDUD HQGHUHoDU ULVFRV GHFRUUHQWHV GD H[LVWrQFLD GH FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHV

(PGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYRXD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD1mR
(VWDWXWiULRGD&RPSDQKLDFRPRSURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUVXDHVWUXWXUDGHJRYHUQDQoD

'HQWUH DV DWULEXLo}HV GR &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR HVWmR SUHYLVWDV GHQWUH RXWUDV DYDOLDU
PRQLWRUDUHUHFRPHQGDUDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDV
SROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV1RTXH
WDQJHj3ROtWLFDHVWDYLVDHVWDEHOHFHUUHJUDVDILPGHDVVHJXUDUTXHWRGDVDVGHFLV}HVHQYROYHQGRSDUWHV
UHODFLRQDGDVHRXWUDVVLWXDo}HVFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVHMDPWRPDGDVWHQGRHPYLVWDRV
LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDD3ROtWLFDHVWDEHOHFHDOJXQVSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRV
SHORV DGPLQLVWUDGRUHV HQYROYLGRV HP RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV RX SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVH

$OpPGLVVRFDVRDOJXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX'LUHWRUTXHSRVVDWHUXPSRWHQFLDO
JDQKR SULYDGR GHFRUUHQWH GH DOJXPD GHFLVmR QmR PDQLIHVWHVHX FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV TXDOTXHU
RXWURPHPEURGRyUJmRDRTXDOSHUWHQFHTXHWHQKDFRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRGHYHUiID]rOR1HVWH
FDVR D QmR PDQLIHVWDomR YROXQWiULD GR DGPLQLVWUDGRU VHUi FRQVLGHUDGD XPD YLRODomR j 3ROtWLFD
VHQGROHYDGDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDYDOLDomRGHHYHQWXDODomRFRUUHWLYD

(YHQWXDOPDQLIHVWDomRGDVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDVXEVHTXHQWHDEVWHQomRGHYHUmR
FRQVWDUQHFHVVDULDPHQWHGDDWDGDUHXQLmRGRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWUDQVDomRFRP
SDUWH UHODFLRQDGD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D SROtWLFD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

$GLFLRQDOPHQWH QRV WHUPRV GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QmR
SRGHPYRWDUQDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXH
FRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGRFDSLWDOVRFLDOHjDSURYDomRGHVXDVFRQWDVFRPRDGPLQLVWUDGRUQHP
HPTXDLVTXHU RXWUDVTXHSXGHUHPEHQHILFLiORVGHPRGRSDUWLFXODU RXHPTXHWLYHUHP LQWHUHVVH
FRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHP
LQWHUHVVH FRQIOLWDQWH FRP R GD &RPSDQKLD p DQXOiYHO UHVSRQGHQGR R DFLRQLVWD SHORV GDQRV
FDXVDGRV H SHOD UHVWLWXLomR j &RPSDQKLD GDV YDQWDJHQV TXH WLYHU DXIHULGR $ HVWUXWXUD GH
JRYHUQDQoD HVWDEHOHFLGD QRV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomRDFLPDGHVFULWDEHPFRPRQRVyUJmRVGH
DVVHVVRUDPHQWR WDO TXDO R &RPLWr GH $XGLWRULD 1mR(VWDWXWiULR HVWDEHOHFHP RV SURFHGLPHQWRV
QHFHVViULRVDDYDOLDomRHWUDWDWLYDVGHVLWXDo}HVTXHSRVVDPYLUDVHULQWHUSUHWDGDVFRPRFRQIOLWR
GHLQWHUHVVHV

E
'HPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

4XDQGRGDFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHVHHQFRQWUDPGHVFULWRVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQH[LVWLDP SURFHGLPHQWRV RX SROtWLFDV IRUPDLV TXH HUDP
UHFRQKHFLGDPHQWH HIHWLYRV SDUD HQGHUHoDU ULVFRV GHFRUUHQWHV GD H[LVWrQFLD GH FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHV
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1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD REVHUYD DV FRQGLo}HV SUDWLFDGDV QR PHUFDGR DR FRQWUDWDU TXDOTXHU
VHUYLoR FHOHEUDU DFRUGR RX HVWDEHOHFHU UHODomR FRPHUFLDO 3DUD WDQWR D &RPSDQKLD OHYD HP
FRQVLGHUDomRGHQWUHRXWURVRSUHoRH[SHULrQFLDUHOHYkQFLDQRPHUFDGRHSUHVHQoDJHRJUiILFD

(VSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH jV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV LQGLFDGDV QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSUHVHQWDPRVDEDL[RDVUD]}HVFRPEDVHQDVTXDLVD&RPSDQKLD
HQWHQGH TXH WDLV RSHUDo}HV IRUDP UHDOL]DGDV HP VHX EHQHItFLR H LQWHUHVVH LQFOXVLYH FRP R
HVWDEHOHFLPHQWR GH FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV HRX SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR QmR
SUHMXGLFDQGRGHVWDIRUPDTXDOTXHUGDVSDUWHVHQYROYLGDVQRQHJyFLRHVSHFLDOPHQWHD&RPSDQKLD

L
$VFRQWUDWDo}HVDEDL[RLQGLFDGDVIRUDPUHDOL]DGDVHQWUHD&RPSDQKLDH3%DGUD*HVWmR
HP 3XEOLFLGDGH 0( H %DGUD  2WHUR *HVWmR HP 3XEOLFLGDGH /WGD SDUD SUHVWDomR GH VHUYLoRV
UHODFLRQDGRV j FRQVXOWRULD QR QHJyFLR GH YHLFXODomR GH SXEOLFLGDGH HP SDLQpLV HOHWU{QLFRV RX
HVWiWLFRVHORFDomRGHHTXLSDPHQWRVFRUUHODWRVLJXDOPHQWHFRPRPtGLD'22+2VFRQWUDWRVIRUDP
FHOHEUDGROHYDQGRHPFRQWDDYDVWDH[SHULrQFLDGRFRQWUDWDGRQRVHWRUGHPtGLD22+

•
&RQWUDWRFHOHEUDGRFRPD3%DGUD*HVWmRHP3XEOLFLGDGH±(33HPGHMXQKRGH
SDUD SUHVWDomR GH VHJXLQWHV VHUYLoRV GH DVVHVVRULD HVWUDWpJLFD HQYROYHQGR D UHGH GH
VKRSSLQJV H SDLQpLV GH /(' GD &RPSDQKLD HVSHFLDOPHQWH FRQVLGHUDQGR D H[SDQVmR GD
UHGHGHVKRSSLQJVDWXDOPHQWHDWHQGLGDSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHHVSHFLILFDGRQR$QH[R,
GHUHIHULGRFRQWUDWR$&RPSDQKLDFRQWUDWRXDHPSUHVD3%DGUD*HVWmRHP3XEOLFLGDGH
(33 SDUD DVVHVVRULD HVWUDWpJLFD HP SURMHWRV HVSHFtILFRV VHP TXDOTXHU GHOHJDomR RX
FRQWUDWDomRGDVDWLYLGDGHVTXHLQWHJUDPRREMHWRVRFLDOGD&RPSDQKLD2YDORUGHUHIHULGR
FRQWUDWRHPGHVHWHPEURGHHUDGH5$OpPGLVVRWHPRVYDORUHVGH
UHHPEROVRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD GH 5  PHQVDLV 2 FRQWUDWR WDPEpP SUHYr
SDJDPHQWRGRE{QXVDQXDOHTXLYDOHQWHDUHPXQHUDo}HVRTXDOHVWiDWUHODGRDR(%,7'$
GD&RPSDQKLDSUHYLVWRQRFRQWUDWRWHPSRUREMHWLYRHVWLPXODUHUHFRPSHQVDURDWLQJLPHQWR
VDWLVIDWyULR GDV PHWDV GH FRQWUDWDomR HVWDEHOHFLGDV QR FRQWUDWR LH D FRQWUDWDomR GRV
SURMHWRVHVSHFtILFRV 

$&RPSDQKLDHVFODUHFHWDPEpPTXHRYDORUPHQVDOFRQWUDWDGRIRLGHWHUPLQDGRSHOD&RPSDQKLD
FRPEDVHHPFRQWUDWRVVLPLODUHVGHDVVHVVRULDHVWUDWpJLFDDGRWDGRVSHORVHWRUGHSXEOLFLGDGH
1mR REVWDQWH RV VHUYLoRV SUHVWDGRV VmR GH DOWR JUDX GH HVSHFLDOL]DomR 'LILFLOPHQWH D
&RPSDQKLD FRQVHJXLULD REWHU QR PHUFDGR FRP RXWURV FRQVXOWRUHV R TXH EXVFRX FRP HVVH
FRQWUDWR TXH p D H[SHULrQFLD GH DQRV DFXPXODGRV QR VHWRU H R UHODFLRQDPHQWR REWLGR FRP
FOLHQWHVHIRUQHFHGRUHV$&RPSDQKLDHQWHQGHQRHQWDQWRTXHRVYDORUHVSDJRVHVWmRHP
FRQVRQkQFLDFRPRGHXPDFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDHFRPHVVHWLSRGHUHWRUQR

3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHRVSURMHWRVHVSHFtILFRVSDUDRVTXDLVIRUDPFRQWUDWDGRV
RV VHUYLoRV GH DVVHVVRULD HVWUDWpJLFD GD 3 %DGUD *HVWmR HP 3XEOLFLGDGH ± (33 IRUDP
FXLGDGRVDPHQWHDYDOLDGRVQHJRFLDGRVHLPSOHPHQWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
GXUDQWH R SUD]R GH YLJrQFLD GR FRQWUDWR WHQGR D FRQWUDWDomR GD DVVHVVRULD DWLQJLGR VHX
HVFRSRGHIRUPDTXHDVSDUWHVMiIRUPDOL]DUDPDUHVFLVmRGRLQVWUXPHQWR

•
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH&RQVXOWRULDFHOHEUDGRHPGHVHWHPEURGH
FRPD%DGUD 2WHUR*HVWmRHP3XEOLFLGDGH/WGDSDUDVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDHVWUDWpJLFD
GHIRUPDDPSODQRQHJyFLRGHYHLFXODomRGHSXEOLFLGDGHHPSDLQpLVHOHWU{QLFRVRXHVWiWLFRV
HORFDomRGHHTXLSDPHQWRVFRUUHODWRVLJXDOPHQWHFRPRPtGLD'22+GD&RPSDQKLD


2V 6UV 3DXOR 5DF\ %DGUD H 5LFDUGR 2WHUR VmR IXQGDGRUHV GD &RPSDQKLD H DOpP GH
DFLRQLVWDV VmR DWXDOPHQWH FRQVHOKHLURV GD &RPSDQKLD (OHV DWXDUDP SRU DQRV FRPR
GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV GD &RPSDQKLD UHVSRQViYHLV SHOD JHVWmR JHUDO H GLDDGLD GH iUHDV
FKDYHGD&RPSDQKLDUHODFLRQDPHQWRFRPFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVUHOHYDQWHVWXGRIUXWRGR
FRQKHFLPHQWRDFXPXODGRDRORQJRGHPDLVGHDQRVQRPHUFDGRGHPtGLDRXWRIKRPH
VHQGRXPGRVSHUFXUVRUHVGHVVHVHJPHQWRGHPtGLDQRSDtV3RUPHLRGHVVHFRQWUDWRD
&RPSDQKLDpFDSD]GHFRQWDUFRPDH[SHULrQFLDGRVPHVPRVVHPSUHTXHVHID]QHFHVViULR
QmRVyQDTXHVWmRHVWUDWpJLFDUHODFLRQDGDFRPVXDVIXQo}HVGHFRQVHOKHLURVPDVVLPQD
JHVWmRGRGLDDGLDGRUHODFLRQDPHQWRGHFOLHQWHVHIRUQHFHGRUHVUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLD
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2 FRQWUDWR WHP SRU REMHWR FRQVXOWRULDHVWUDWpJLFD HP SURMHWRV HVSHFtILFRV GD &RPSDQKLD
VHP TXDOTXHU GHOHJDomR RX FRQWUDWDomR GDV DWLYLGDGHV TXH LQWHJUDP R REMHWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHDVDWULEXLo}HVREMHWRGRFRQWUDWR
GLIHUHQFLDPVHGDVDWULEXLo}HVGHVHQYROYLGDVSHORV6UV3DXOR5DF\%DGUDH5LFDUGR2WHUR
QDPHGLGDHPTXHQDSRVLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
RV6UV3DXOR5DF\%DGUDH5LFDUGR2WHURDWXDPQDIRUPXODomRHPFRQMXQWRFRPRVGHPDLV
PHPEURV GR FROHJLDGR GDV HVWUDWpJLDV H GR SODQR GH QHJyFLRV PDFUR GD &RPSDQKLD
DFRPSDQKDQGRDLQGDDLPSOHPHQWDomRGDVGLUHWUL]HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSHOD
GLUHWRULDH[HFXWLYDHQRkPELWRGRWUDEDOKRSURILVVLRQDOHVSHFtILFRH[HUFLGRQRFRQWH[WRGRV
FRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVVXDVDWULEXLo}HVVmRUHODWLYDVjDVVHVVRULDHVWUDWpJLFD
SDUD SURMHWRV HVSHFLDLV GD &RPSDQKLD RQGH DWXDP DX[LOLDQGR D GLUHWRULD H[HFXWLYD GD
&RPSDQKLD FRP UHODomR DR GHVHQYROYLPHQWR H LPSOHPHQWDomR GH WDLV SURMHWRV  VHP
TXDOTXHUFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVFRQFRUUrQFLDFRPD&RPSDQKLDRXGHVFXPSULPHQWRGHVHXV
GHYHUHVILGXFLiULRVHVWDEHOHFLGRVSHOD/HLGDV6$RXSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD


3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHRVSURMHWRVHVSHFtILFRVSDUDRVTXDLVIRUDPFRQWUDWDGRV
RVVHUYLoRVGHDVVHVVRULDHVWUDWpJLFDGD%DGUD 2WHUR*HVWmRHP3XEOLFLGDGH/WGDIRUDP
FXLGDGRVDPHQWHDYDOLDGRVQHJRFLDGRVHLPSOHPHQWDGRVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
GXUDQWH R SUD]R GH YLJrQFLD GR FRQWUDWR WHQGR D FRQWUDWDomR GD DVVHVVRULD DWLQJLGR VHX
HVFRSR GH IRUPD TXH DV SDUWHV FHOHEUDUDP WHUPR GH GLVWUDWR SUHYHQGR D UHVFLVmR GR
FRQWUDWR WmR ORJR D &RPSDQKLD WHQKD REWLGR VHX UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD RX FRP D
SXEOLFDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLRGHVXD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDORTXHRFRUUHUDQWHV


2YDORUGHUHIHULGRFRQWUDWRHPGHVHWHPEURGHHUDGH5$OpPGLVVR
WHPRV YDORUHV GH UHHPEROVRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD GH 5  5  H 5
 PHQVDLV $ &RPSDQKLD HVFODUHFH WDPEpP TXH R YDORU PHQVDO FRQWUDWDGR IRL
GHWHUPLQDGRSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHHPFRQWUDWRVVLPLODUHVGHDVVHVVRULDHVWUDWpJLFD
DGRWDGRVSHORVHWRUGHSXEOLFLGDGH1mRREVWDQWHRVVHUYLoRVSUHVWDGRVVmRGHDOWRJUDXGH
HVSHFLDOL]DomR 'LILFLOPHQWH D &RPSDQKLD FRQVHJXLULD REWHU QR PHUFDGR FRP RXWURV
FRQVXOWRUHVRTXHEXVFRXFRPHVVHFRQWUDWRTXHpDH[SHULrQFLDGHDQRVDFXPXODGRVQR
VHWRU H R UHODFLRQDPHQWR REWLGR FRP FOLHQWHV H IRUQHFHGRUHV $ &RPSDQKLD HQWHQGH QR
HQWDQWR TXH RV YDORUHV SDJRV HVWmR HP FRQVRQkQFLD FRP R GH XPD FRQVXOWRULD
HVSHFLDOL]DGDHFRPHVVHWLSRGHUHWRUQR

LL 
&RQWUDWR GH&RPSDUWLOKDPHQWR GH &XVWRV H'HVSHVDFHOHEUDGR HP  GH MXOKR GH 
HQWUHD&RPSDQKLDH3XEOLEDQFD%UDVLO6$FRPDILQDOLGDGHGHFRPSDUWLOKDUDVGHVSHVDVLQFRUULGDV
SHODV VRFLHGDGHVQRGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHVSRUPHLRGR UHHPEROVRSHODVRFLHGDGHj
&RPSDQKLD GH SDUWH GRV YDORUHV LQFRUULGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD PDQXWHQomR GD HVWUXWXUD
QHFHVViULDSDUDDVRFLHGDGHGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHV7DOFRQWUDWRIRLFHOHEUDGRFRQVLGHUDQGR
TXH R XVR FRQMXQWR GD HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD RWLPL]D R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHPVHXVUHVSHFWLYRVWHUULWyULRVSDUDFXPSULPHQWRHILFLHQWH
GH VHXV REMHWRV VRFLDLV EHP FRPR SDGURQL]DU VHXV SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV 2 YDORU GD
FRQWUDSUHVWDomR GHYLGD HP UD]mR GH UHIHULGR FRQWUDWR p FDOFXODGR DR ILQDO GH FDGD PrV SHOD
&RPSDQKLD FRP EDVH QR UDWHLR GDV GHVSHVDV TXDLV VHMDP SHVVRDO IROKD GH SDJDPHQWR H
UHPXQHUDomRIL[DDFUHVFLGRGHFRPLVV}HVGHYHQGDV FRPHUFLDODGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV 3D\UROOH
6* $ $PHWRGRORJLDGHFiOFXORVHEDVHLDQDDSXUDomRGDUHFHLWDDFXPXODGDFRQVROLGDGDQDGDWD
EDVH GH FiOFXOR REWHQGRVH R  GH UHFHLWD GD 3XEOLEDQFD %UDVLO 6$ FRP EDVH QD UHFHLWD
FRQVROLGDGDHDSOLFDGDVREUHDWRWDOLGDGHGHFXVWRVHJDVWRVGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGDVDFLPD2
VDOGRGHUHIHULGRFRQWUDWRHPGHVHWHPEURGHpGH5

LLL 
&RQWUDWRGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH&XVWRVH'HVSHVDFHOHEUDGRHPGHPDUoRGH
HQWUHD&RPSDQKLDH790LQXWR6$FRPDILQDOLGDGHGHFRPSDUWLOKDUDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSHODV
VRFLHGDGHV QR GHVHPSHQKR GH VXDV DWLYLGDGHV SRU PHLR GR UHHPEROVR SHOD VRFLHGDGH j
&RPSDQKLD GH SDUWH GRV YDORUHV LQFRUULGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD PDQXWHQomR GD HVWUXWXUD
QHFHVViULDSDUDDVRFLHGDGHGHVHQYROYHUVXDVDWLYLGDGHV7DOFRQWUDWRIRLFHOHEUDGRFRQVLGHUDQGR
TXH R XVR FRQMXQWR GD HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD RWLPL]D R GHVHQYROYLPHQWR GDV DWLYLGDGHV GDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDHPVHXVUHVSHFWLYRVWHUULWyULRVSDUDFXPSULPHQWRHILFLHQWH
GH VHXV REMHWRV VRFLDLV EHP FRPR SDGURQL]DU VHXV SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV 2 YDORU GD
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FRQWUDSUHVWDomR GHYLGD HP UD]mR GH UHIHULGR FRQWUDWR p FDOFXODGR DR ILQDO GH FDGD PrV SHOD
&RPSDQKLD FRP EDVH QR UDWHLR GDV GHVSHVDV TXDLV VHMDP SHVVRDO IROKD GH SDJDPHQWR H
UHPXQHUDomRIL[DDFUHVFLGRGHFRPLVV}HVGHYHQGDV FRPHUFLDODGPLQLVWUDWLYDVHJHUDLV 3D\UROOH
6* $ $PHWRGRORJLDGHFiOFXORVHEDVHLDQDDSXUDomRGDUHFHLWDDFXPXODGDFRQVROLGDGDQDGDWD
EDVHGHFiOFXORREWHQGRVHRGHUHFHLWDGD790LQXWR6$FRPEDVHQDUHFHLWDFRQVROLGDGDH
DSOLFDGDVREUHDWRWDOLGDGHGHFXVWRVHJDVWRVGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGDVDFLPD2VDOGRGHUHIHULGR
FRQWUDWRHPGHVHWHPEURGHpGH5

LY 
$ &RPSDQKLD WHP YDORUHV D UHFHEHU GH SDUWHV UHODFLRQDGDV (OHPLGLD 79 0LQXWR  H
3XEOLEDQFD UHIHUHQWHjUHHPEROVRVGHGHVSHVDV(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDWLQKD
XP YDORU D UHFHEHU GH 5 GD (OHPLGLD &RQVXOWRULD H 6HUYLoRV GH 0DUNHWLQJ 6$ GH
5GD790LQXWR6$HGH5GD3XEOLEDQFD%UDVLO6$GHFRUUHQWHGHXPD
DomRDMXL]DGDHPGHDJRVWRGHSHODVVRFLHGDGHV(OHPLGLD790LQXWRH3XEOLEDQFDHP
FRQMXQWRHPIDFHGD6XO$PHULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GHHPGHFRUUrQFLDGHTXHVWLRQDPHQWRV
UHODFLRQDGRVjFREUDQoDLQGHYLGDVGHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFD 3URFHVVRQ
 HP WUkPLWH SHUDQWH D 9DUD GR)RUR &HQWUDO&tYHO GH 6mR 3DXOR
63  QD TXDO D &RPSDQKLD SURFHGHX DR GHSyVLWR MXGLFLDO GR WRWDO GR JUXSR QR YDORU GH 5
UHSDVVDQGRDSDUFHODGHGLUHLWRjVVXDVVXEVLGLiULDVHFRQWURODGDV5HIHULGRYDORUGH
GHSyVLWRFRUUHVSRQGHDRYDORUWRWDOFREUDGRSHOD6XO$PpULFDSHODFREHUWXUDGRVHJXURVD~GHSDUD
DVVRFLHGDGHVGR*UXSR(OHWURPLGLDTXHSRGHVHUGLYLGLGRHQWUH L RYDORUTXHD&RPSDQKLDHQWHQGH
VHULQFRQWURYHUVDPHQWHGHYLGRj6XO$PpULFDHPUD]mRGDFREHUWXUDGRVHJXURVD~GHDWpRILQDOGR
PrVGHVHWHPEURH LL RYDORUFRQWURYHUWLGRSULQFLSDOGH5FRUUHVSRQGHQWHDRUHDMXVWH
LPSRVWR SHOD 6XO $PpULFD HQWHQGLGR FRPR LQGHYLGR SHOR *UXSR (OHWURPLGLD H TXH PRWLYRX R
DMXL]DPHQWRGDDomR(PGHMDQHLURGHRMXL]SURIHULXGHFLVmRGHWHUPLQDQGRDH[SHGLomR
HPIDYRUGD6XO$PpULFDGHPDQGDGRGHOHYDQWDPHQWRHOHWU{QLFRGRYDORULQFRQWURYHUVRGHSRVLWDGR
HP MXt]R $ GHFLVmR DWHQGH D XP SHGLGR DQWHULRU GD 6XO $PpULFD SDUD OHYDQWDPHQWR GH 5
TXDQWLDHVVDTXHR*UXSR(OHWURPLGLDUHFRQKHFHFRPRGHYLGDHTXHFRUUHVSRQGHDR
YDORU GH IDWXUDPHQWR FDOFXODGR FRP EDVH QRV GHVFRQWRV H FRQGLo}HV TXH R *UXSR (OHWURPLGLD
GHIHQGH TXH GHYHULDP WHU VLGR UHVSHLWDGRV SHOD 6XO $PpULFD DR LQYpV GD DSOLFDomR GR UHDMXVWH
DUELWUiULRREMHWRGDDomR$H[SHFWDWLYDGHOLTXLGDomRILQDQFHLUDGRVYDORUHVHQWUHDVHPSUHVDVILFD
FRQGLFLRQDGD DR GHVIHFKR GR SURFHVVR $WXDOPHQWH HVWH SURFHVVR HVWi FODVVLILFDGR FRPR SHUGD
SRVVtYHOFRQIRUPHQRVVRVDVVHVVRUHVOHJDLV

'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULWDVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDVmRUHDOL]DGDVFRPWUDQVSDUrQFLDHFRPEDVHHPSUiWLFDVGHPHUFDGR

3RUILPD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHWRGDVDVWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVIRUDPUHFRQKHFLGDV
HDXWRUL]DGDVHPDVVHPEOHLDVJHUDLVSHODXQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGDDLQGDQDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHVFULWDVDEDL[R(P
GHIHYHUHLURGHDVSDUWHVFHOHEUDUDPWHUPRGHGLVWUDWRSUHYHQGRDUHVFLVmRGRFRQWUDWRWmR
ORJRD&RPSDQKLDWHQKDREWLGRVHXUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDRXFRPDSXEOLFDomRGR$Q~QFLR
GH,QtFLRGHVXD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDORTXHRFRUUHUDQWHV
L
&RQWUDWR GH 3UHVWDomR GH 6HUYLoRV GH &RQVXOWRULD FHOHEUDGR HQWUH &RVPH 9HOKR
3DUWLFLSDo}HV6$ VRFLHGDGHLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH H%DGUD 
2WHUR*HVWmRHP3XEOLFLGDGH/WGD VRFLHGDGHFRQWURODGDSRU3DXOR5DF\%DGUDH5LFDUGR5RPHLUR
2WHUR HPGHMDQHLURGH
LL 
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH0RQLWRUDPHQWRGH,QYHVWLPHQWRVFHOHEUDGRHPGH
DJRVWRGHHQWUH3LUDSLWLQJD5-3DUWLFLSDo}HV/WGD VRFLHGDGHLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDHP
GHGH]HPEURGH H+,*%UDVLO$VVHVVRULDGH,QYHVWLPHQWRV/WGD
LLL 
&RQWUDWRGH5HPXQHUDomRSRU&RQFOXVmRGH2SHUDo}HVFHOHEUDGRHPGHDJRVWRGH
HQWUH3LUDSLWLQJD5-3DUWLFLSDo}HV/WGD VRFLHGDGHLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GH H+,*%UDVLO$VVHVVRULDGH,QYHVWLPHQWRV/WGD
1D GDWD GHVWH IRUPXOiULR GH UHIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXtD XP VDOGR GHYHGRU QR YDORU GH 5
j+,*%UDVLO$VVHVVRULDGH,QYHVWLPHQWRV/WGDDWtWXORGHSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVQR
FRQWH[WRGRVFRQWUDWRVLQGLFDGRVQRVLWHQV LL H LLL 
$&RPSDQKLDHVWiDLQGDHQYROYLGDHPQHJRFLDo}HVFRPRDFLRQLVWD'DQLHO0DWWRV6LP}HVSDUDD
FHOHEUDomRGHGRLVFRQWUDWRVFRPHOHRXXPDHPSUHVDSRUHOHFRQWURODGD8PDYH]TXHHOHVVHMDP
HIHWLYDPHQWH FHOHEUDGRV D &RPSDQKLD SURPRYHUi D DWXDOL]DomR GHVWH LWHP  FRP PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHWDLVFRQWUDWRV
L
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH$VVHVVRULDSRUPHLRGRTXDO'DQLHO0DWWRV6LP}HVRX
HPSUHVDSRUHOHFRQWURODGDSUHVWDUmRVHUYLoRVGHDVVHVVRULDj&RPSDQKLDQDQHJRFLDomRGHSRWHQFLDO
DTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDSHOD&RPSDQKLD(PIXQomRGHVWHFRQWUDWR'DQLHO0DWWRV6LP}HV
RXHPSUHVDSRUHOHFRQWURODGDSRGHUmRID]HUMXVDsuccess fee QRYDORUGH5PLOH
LL 
&RQWUDWRGH3UHVWDomRGH6HUYLoRVGH&RQVXOWRULDSRUPHLRGRTXDO'DQLHO0DWWRV6LP}HV
RX HPSUHVD SRU HOH FRQWURODGD SUHVWDUmR VHUYLoRV GH FRQVXOWRULD DR &RPLWr GH ([SDQVmR GD
&RPSDQKLD SDUD D DYDOLDomR GH QRYDV RSRUWXQLGDGHV GH FUHVFLPHQWR RUJkQLFR H LQRUJkQLFR GD
&RPSDQKLDHQRYRVQHJyFLRV(PIXQomRGHVWHFRQWUDWR'DQLHO0DWWRV6LP}HVRXHPSUHVDSRUHOH
FRQWURODGDIDUmRMXVDUHPXQHUDomRPHQVDOQRYDORUGH5PLO
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03/12/2020

Tipo de capital

03/12/2020

Tipo de capital

03/12/2020

Tipo de capital

03/12/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

161.470.409,67

Capital Autorizado
0,00

161.470.409,67

Capital Integralizado

161.470.409,67

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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N.A.

Prazo de integralização

250.000.000

96.226.570

96.226.570

96.226.570

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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0

96.226.570

96.226.570

96.226.570

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

Assembleia Geral
Extraordinária

27/11/2017

Subscrição
particular

Tipo de
aumento
53.440

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)

Subscrição
particular
1.844

0

1.844

0,46000000

21/11/2019

2.676

0

2.676

1,05000000

Subscrição
particular
172.494

0

172.494

221,20000000

Subscrição
particular

172.494

O aumento de capital aprovado não resultou na emissão de novas ações da Companhia.

1.744.346,68

Forma de integralização

01/12/2020

O aumento de capital aprovado não resultou na emissão de novas ações da Companhia.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

01/12/2020

0

172.494

0,00000000

Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.

110.000.000,00

Forma de integralização

18/02/2020

Conforme artigo 170, § 1º, I, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com a perspectiva de rentabilidade da Companhia, a partir do seu valor justo a mercado.

Assembleia Geral
Extraordinária

Critério para determinação do
preço de emissão

18/02/2020

Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.

Subscrição
particular

Forma de integralização

521.498,88

Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.

21/11/2019

Critério para determinação do
preço de emissão

Assembleia Geral
Extraordinária

Integralização em moeda corrente nacional, em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.

227.217,68

27,01000000

Forma de integralização

06/11/2019

53.440

0,00

637,70

194,88

123,22

194,88

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.

Assembleia Geral
Extraordinária

10.414.717,81

Valor total emissão
(Reais)

Conforme artigo 170, § 1º, II, da Lei das S.A., o preço de emissão foi fixado de acordo com o valor do patrimônio líquido da ação.

27/11/2017

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

06/11/2019

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Conforme deliberação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 3 de dezembro de 2020, foi aprovado o
desdobramento das 874.787 (oitocentas e setenta e quatro mil, setecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, de emissão da Companhia em 96.226.570 (noventa e seis milhões, duzentas e vinte e seis mil,
quinhentas e setenta) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem modificação no capital
social, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A. Com exceção da alteração do número de ações de emissão da Companhia,
o desdobramento não resulta na modificação do valor total do capital social ou dos direitos conferidos pelas ações de
emissão da Companhia a seus titulares, operacionalizado e efetivado de modo a não alterar a participação proporcional
dos acionistas no capital social da Companhia, não afetando os direitos e vantagens, patrimoniais ou políticos, das ações
de emissão da Companhia.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHQFRQWUDPVHGHVFULWDVQRVGHPDLVLWHQVGDSUHVHQWHVHomR
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Nos termos da Lei das S.A., aos nossos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um
dividendo obrigatório anual não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva
legal; e (ii) importância destinada à formação de reservas, conforme estabelecido na Lei das S.A. e
no Estatuto Social. O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro
líquido realizado, nos termos da lei.
Nos termos do nosso Estatuto Social, o saldo do lucro líquido apurado no exercício, obtido após as
deduções e/ou destinações previstas no Estatuto Social e na Lei das S.A., montante equivalente a,
no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) será destinado para pagamento do dividendo obrigatório a
todos os acionistas.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Qualquer acionista dissidente de determinadas deliberações tomadas em assembleia geral poderá
retirar-se da nossa Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor
patrimonial, conforme hipóteses e critérios previstos na Lei das S.A.

Restrição a circulação

Sim

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os direitos que não sejam estabelecidos por lei, poderão ser alterados por deliberação da
assembleia geral de acionistas, de acordo com o respectivo quórum de instalação e deliberação
previsto na Lei das S.A.

Outras características
relevantes

Solicitamos a admissão de nossas ações para negociação no segmento Novo Mercado da B3. A
partir da data de publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de nossa
emissão, nossos acionistas terão todos os direitos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGH(YHQWXDLV5HJUDV(VWDWXWiULDV4XH/LPLWHP2'LUHLWRGH9RWRGH$FLRQLVWDV
6LJQLILFDWLYRVRX4XHRV2EULJXHP$5HDOL]DU2IHUWD3~EOLFD

Limitação ao Direito de Voto
1mRSRVVXtPRVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRV

Obrigação de Realização de Oferta Pública
&RPUHODomRjUHJUDHVWDWXWiULDTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDRQRVVR(VWDWXWR6RFLDO
GHWHUPLQDTXHDDOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHQRVVRFRQWUROHWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomR
FRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomRGHTXHRDGTXLUHQWH
GR FRQWUROH VH REULJXH D UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV WHQGR SRU REMHWR WRGDV DV
Do}HVGHQRVVDHPLVVmRTXHVHMDPGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRDVFRQGLo}HV
H RV SUD]RV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H QD UHJXODPHQWDomR HP YLJRU H QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH

$GHPDLVRDUWLJRGHQRVVR(VWDWXWR6RFLDOHVWDEHOHFHTXHRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHDWLQJLU
GHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDDWLWXODULGDGHGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmR RXTXDLVTXHUGLUHLWRVTXHDVVHJXUHP
GHIRUPDSHUPDQHQWHRXWHPSRUiULDGLUHLWRVSROtWLFRVRXSDWULPRQLDLVGHDFLRQLVWDVREUHDo}HVGHQRVVD
HPLVVmR HPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD YLQWHSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOVHMDSRUPHLRGHXPD
~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHGLYHUVDVRSHUDo}HVGHYHUiHIHWLYDUXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGHGDVDo}HVHYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVSRUDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD
&RPSDQKLD ³23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH´ 2SUHoRGHDTXLVLomRSRUDomRREMHWRGD
23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH ³3UHoRGD23$´ QmRSRGHUiVHULQIHULRUDRPDLRUYDORU
GHWHUPLQDGRHQWUH L  FHPSRUFHQWR GRYDORUHFRQ{PLFRDSXUDGRHPODXGRGHDYDOLDomR DYDOLDGRU
HVFROKLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR  FHQWRHYLQWHSRUFHQWR GRSUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HV
HPTXDOTXHUDXPHQWRGHFDSLWDOPHGLDQWHGLVWULEXLomRS~EOLFDQRV~OWLPRVPHVHVDWXDOL]DGRSHOR,3&$
LLL  FHQWRHYLQWHSRUFHQWR GDFRWDomRPpGLDGDVDo}HVQRV~OWLPRVGLDVH LY  FHQWRH
YLQWH SRU FHQWR  GR PDLRU YDORU SDJR D TXDOTXHU WHPSR SHOD 3HVVRD 5HOHYDQWH HP TXDOTXHU WLSR GH
QHJRFLDomRHPTXDOTXHUXPGRVFDVRVVXMHLWRDDMXVWHVGHFRUUHQWHVGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVSHOD
&RPSDQKLD UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD JUXSDPHQWRV H GHVGREUDPHQWRV GH
Do}HVGD&RPSDQKLDHTXDLVTXHURXWUDVRSHUDo}HVTXHDIHWHPRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
'HVFULomRGH([FHo}HV(&OiXVXODV6XVSHQVLYDV5HODWLYDV$'LUHLWRV3DWULPRQLDLVRX
3ROtWLFRV3UHYLVWRVQR(VWDWXWR
1RVVR(VWDWXWR6RFLDOQmRHVWDEHOHFHH[FHo}HVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRVGRV
DFLRQLVWDV7RGDYLDQRVVRVDFLRQLVWDVWHUmRVHXVGLUHLWRVVXVSHQVRVQDIRUPDGRDUWLJRGD/HL
GDV6$FDVRQmRFXPSUDPREULJDomRLPSRVWDSHODOHLRXSHORHVWDWXWRFHVVDQGRDVXVSHQVmR
ORJRTXHFXPSULGDDREULJDomR
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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:
Este item não é aplicável à Companhia, considerando que não foram negociados valores mobiliários em bolsa de valores
ou mercado de balcão organizado nos últimos três exercícios sociais.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Valor Mobiliário Não Registrado

Identificação do valor
mobiliário

Debêntures

Data de emissão

20/03/2020

Data de vencimento

20/03/2026

Quantidade
(Unidades)

660.000

Valor total
(Reais)

660.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

660.834.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

As Debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias
corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme disposto no artigo 13
e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados, assim definidos no artigo
109 da Instrução As Debêntures somente poderão ser negociadas depois de decorridos
90 (noventa) dias corridos de sua subscrição ou aquisição pelo investidor, conforme
disposto no artigo 13 e 15 da Instrução CVM 476, e entre investidores qualificados,
assim definidos no artigo 109 da Instrução CVM n.º 409, de 18 de agosto de 2004,
conforme alterada (“Investidores Qualificados”), observado o disposto nos incisos I e II
do artigo 4º da Instrução CVM 476.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Para o período entre 20 de março de 2020 (inclusive) até 20 de setembro de 2020
(exclusive) o resgate antecipado facultativo total incorrerá em prêmio equivalente a
0,80%, para o período entre 20 de setembro de 2020 (inclusive) até 20 de março de
2021 (exclusive) o resgate incorrerá em prêmio equivalente a 0,75%, para o período
entre 20 de março de 2021 (inclusive) até 20 de setembro de 2021 (exclusive) o resgate
incorrerá em um prêmio de 0,70%, para o período entre 20 de setembro de 2021
(inclusive) até 20 de março de 2022 (exclusive) o resgate incorrerá em prêmio de
0,65%, para o período entre 20 de março de 2022 (inclusive) até 20 de setembro de
2022 (exclusive) o resgate incorrerá em um prêmio de 0,60%, para o período entre 20
de setembro de 2022 (inclusive) e 20 de março de 2023 (exclusive) o resgate incorrerá
em um prêmio de 0,55%, para o período entre 20 de março de 2025 (inclusive) até a
Data de Vencimento (exclusive) o resgate incorrerá em prêmio equivalente a 0,25%.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com
Esforços Restritos de Distribuição

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não aplicável

Outras características
relevantes

Não aplicável
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Pessoas Físicas
0

Pessoas Jurídicas
0
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRV%UDVLOHLURVHP4XH9DORUHV0RELOLiULRV6mR$GPLWLGRV¬1HJRFLDomR

$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHQRVVDHPLVVmRHVWiVHQGRUHTXHULGDSHUDQWHD&90HD%8PD
YH] FRQFHGLGR R UHJLVWUR DV Do}HV RUGLQiULDV GH QRVVD HPLVVmR SDVVDUmR D VHU DGPLWLGDV j
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, não possuíamos valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve oferta pública de distribuição de valores mobiliários da Companhia no exterior nos exercícios sociais encerrados
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e no exercício social corrente.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

2IHUWDV3~EOLFDVGH'LVWULEXLomR
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXQHQKXPD
RIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRHIHWXDGDSHOD&RPSDQKLDRXSRUWHUFHLURVUHODWLYDDYDORUHVPRELOLiULRV
GD&RPSDQKLD
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGH5HFXUVRVGH2IHUWDV3~EOLFDV
D
&RPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

 7HUFHLUD (PLVVmRGH'HErQWXUHV

2VUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVIRUDPLQWHJUDOPHQWHXWLOL]DGRVSDUD L OLTXLGDomRGHREULJDomRDVVXPLGD
SHOD(PLVVRUDSDUDILQVGRSDJDPHQWRGRSUHoRGHDTXLVLomRGH FHPSRUFHQWR GDVDo}HV
GH HPLVVmR GD (OHPLGLD LQFOXLQGR JDVWRV FRP FRQWLQJrQFLDV LL  SUpSDJDPHQWR RX UHVJDWH
DQWHFLSDGRFRQIRUPHDSOLFiYHOGDVGHErQWXUHVGDHPLVVmRGD(PLVVRUD LLL DSRUWHGHFDSLWDOQD
(OHPLGLDSDUDUHVJDWHDQWHFLSDGRGDWRWDOLGDGHGDVGHErQWXUHVGDHPLVVmRGD(OHPLGLDH LY R
VDOGRUHPDQHVFHQWHGRVUHFXUVRVXWLOL]DGRVQRVVXELWHQV L  LL H LLL DFLPDFDVRKDMDSDUDUHIRUoR
GHFDL[DGD(PLVVRUD
E

6HKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR


1mRKRXYHGHVYLRVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGHDSOLFDomRGLYXOJDGDV
QD(VFULWXUDGH(PLVVmR

F
&DVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKRXYHGHVYLRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOSRLVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXTXDLVTXHU
DTXLVLo}HVUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLUR
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

2XWUDV,QI5HOHY9DO0RELOLiULRV

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV SDUD HVWD 6HomR  GR )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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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 3
(três) exercícios sociais e no período corrente.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Item não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência a Companhia não apresenta valores
mobiliários mantidos em tesouraria.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D 6HomR  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVDFLPD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

03/12/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

São as pessoas indicadas no artigo 13 da Instrução CVM 358, incluindo a Companhia, os
Acionistas Controladores, Diretores, Membros do Conselho de Administração, Membros do
Conselho Fiscal, Empregados com acesso a Informações Privilegiadas e, também, membros de
quaisquer Comitês, incluindo quaisquer observadores nomeados, ou outros órgãos estatutários
da Companhia que possam ser criados com funções técnicas ou consultivas e, também, qualquer
pessoa que, devido ao seu cargo ou posição na Companhia ou em suas Subsidiárias, tiver
aderido expressamente ao Termo de Adesão e possa ter conhecimento de Informação
Privilegiada sobre a Companhia.

Principais características e locais de consulta
A Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários tem por objetivos: (i) estabelecer os procedimentos
relacionados à divulgação de atos ou fatos relevantes; (ii) estabelecer padrões de boa conduta que devem ser observados pelas
Pessoas Vinculadas; (iii) assegurar o cumprimento das leis e regras que coíbem a prática do Insider Trading; e (iv) estabelecer as regras
para assegurar a observância das melhores práticas para a negociação dos Valores Mobiliários emitidos pela Companhia.
As proibições previstas na presente Política se aplicam a (i) negócios feitos nas Entidades do Mercado, bem como negócios feitos sem a
intermediação de uma instituição integrante do sistema de distribuição; e (ii) operações de empréstimo de Valores Mobiliários realizadas
por Pessoas Vinculadas.
As proibições disciplinadas nesta Política também se aplicam a negociações realizadas, direta ou indiretamente, por Pessoas Vinculadas
ou Parentes Próximos, incluindo os casos em que esses negócios forem feitos por intermédio de:
(a) sociedade controlada pelas pessoas 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;
(d) cônjuges dos quais eles não estejam separados judicial ou extrajudicialmente, companheiros(as) e quaisquer dependentes incluídos
na sua declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda de pessoa física; e
(e) quaisquer pessoas que tenham tido conhecimento de Informação Privilegiada, por meio de qualquer uma das pessoas impedidas de
negociar, cientes de que elas ainda não foram divulgadas ao mercado.
Para efeitos desta Política de Divulgação e Negociação, a negociação realizada por fundos de investimento, cujos cotistas são as
pessoas mencionadas no item acima, não será considerada uma negociação indireta, desde que: (i) os fundos de investimento não
sejam exclusivos; e (ii) as decisões de negociação do administrador de fundos ou fundo de investimento não possam, de forma alguma,
ser influenciadas por seus cotistas.
https:ri.eletromidia.com.br
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

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV


7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVDHVWHWySLFRMiIRUDPGLYXOJDGDVQDVHomRDFLPD
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
'HVFULomR'DV1RUPDV5HJLPHQWRVRX3URFHGLPHQWRV,QWHUQRV5HODWLYRV¬'LYXOJDomR
GH,QIRUPDo}HV

$OpPGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHVFULWDQDVHomRDFLPDREVHUYDVHDOHJLVODomR
HDVQRUPDVHVSHFtILFDVGD&90HPYLJRUHPHVSHFLDOD/HLGDV6$HDV,QVWUXo}HVGD&90
H  TXH GLVFLSOLQDP HQWUH RXWUDV PDWpULDV DV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH
LQIRUPDo}HVVREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVHPFRQMXQWRFRPDV
GHPDLVUHJUDVDSOLFiYHLVGHVFULWDVDFLPDWrPSRUREMHWLYR


HVWDEHOHFHURFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HVDRPHUFDGR2SULQFtSLRIXQGDPHQWDOTXHFDUDFWHUL]DXPDWRRXIDWRFRPRUHOHYDQWH
pRSRWHQFLDOGHTXDOTXHUDWRRXIDWRUHODFLRQDGRFRPRVQHJyFLRVGDFRPSDQKLDLQIOXHQFLDURSUHoR
GH VXDV Do}HV HRX D GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH QHJRFLDUHP HRX PDQWHUHP WDLV Do}HV RX GH
H[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVVXEMDFHQWHVjVDo}HV


HVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHGLYXOJXHPRVWHPSHVWLYDPHQWHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHV
j&90HDRPHUFDGRHPJHUDOEXVFDQGRDVLPHWULDLQIRUPDFLRQDOHQWUHLQYHVWLGRUHVHSRWHQFLDLV
LQYHVWLGRUHVEHPFRPRFDVRVHPTXHRVIDWRVUHOHYDQWHVSRGHUmRH[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHU
GLYXOJDGRVH[FOXVLYDPHQWHQDKLSyWHVHHPTXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHPULVFRRQRVVRLQWHUHVVH
OHJtWLPR


H[LJLU H HVWDEHOHFHU SURFHGLPHQWRV SDUD TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR
ILVFDO RXGHTXDOTXHUyUJmRWpFQLFRRXFRQVXOWLYR GLYXOJXHPRQ~PHURWLSRHIRUPDGHQHJRFLDomR
GDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmREHPFRPRGHQRVVDVVXEVLGLiULDVHVRFLHGDGHVFRQWURODGRUDVGHWLGDV
SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR GHWLGDV SRU VHXV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV
LQIRUPDQGRDLQGDTXDLVTXHUPXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDV


H[LJLUHHVWDEHOHFHUSURFHGLPHQWRVSDUDTXHTXDOTXHUDFLRQLVWDGLYXOJXHDOWHUDo}HVHPVXD
SDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDHPQRVVRFDSLWDOVRFLDOSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHVGH
FLQFRSRUFHQWR  GH]SRUFHQWR  TXLQ]HSRUFHQWR HDVVLPVXFHVVLYDPHQWHH


SURLELUDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

2WH[WRFRPSOHWRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRSRGHVHUFRQVXOWDGRVHUHQFRQWUDGRHP
QRVVRZHEVLWH KWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU EHPFRPRILVLFDPHQWHHPQRVVDVHGHVRFLDO
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV H 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV EDVHLDVH QRV
VHJXLQWHVSULQFtSLRVHREMHWLYRV

 IRUQHFHULQIRUPDo}HVDGHTXDGDVDRVDFLRQLVWDVHj%

 JDUDQWLU D DPSOD H WHPSHVWLYD GLYXOJDomR GH )DWRV 5HOHYDQWHV EHP FRPR DVVHJXUDU VXD
FRQILGHQFLDOLGDGHHQTXDQWRQmRGLYXOJDGRV

 FRQVROLGDUDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH

 FRRSHUDUFRPDKLJLGH]HRGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLUR

3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV H 1HJRFLDomR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVHVWDEHOHFHFRPRUHVSRQVDELOLGDGHGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDGLYXOJDomR
HFRPXQLFDomRWHPSHVWLYDGH)DWRV5HOHYDQWHVj&90Hj%REVHUYDGRTXH

 DGLYXOJDomRGHYHUiVHUIHLWDVLPXOWDQHDPHQWHj&90Hj%DQWHVRXGHSRLVGRHQFHUUDPHQWR
GDQHJRFLDomRQD%H

 D GLYXOJDomR GHYHUi VHU IHLWD QD tQWHJUD QR VLWH GD &RPSDQKLD GHVFULWR HP QRVVR IRUPXOiULR
FDGDVWUDOHHPKWWSVULHOHWURPLGLDFRPEU

&DVRVHMDH[FHSFLRQDOPHQWHLPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGRV)DWRV5HOHYDQWHVRFRUUDGXUDQWHR
KRUiULRGHQHJRFLDomRR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVROLFLWDUVLPXOWDQHDPHQWHjV
HQWLGDGHVGRPHUFDGREUDVLOHLURHHVWUDQJHLURDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
GHQRVVDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRVGXUDQWHRWHPSRQHFHVViULRSDUDFRQFOXLUDGLVVHPLQDomR
DGHTXDGDGHWDLVLQIRUPDo}HVREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQRVUHJXODPHQWRVHGLWDGRV
SHODVHQWLGDGHVGRPHUFDGRFRUUHVSRQGHQWHVVREUHRDVVXQWR

$V 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR D LQIRUPDo}HV VREUH )DWRV 5HOHYDQWHV VHUmR
UHVSRQViYHLVSRUFRPXQLFDUHVVDVLQIRUPDo}HVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHGHYHUmR
YHULILFDUVHDSyVDFRPXQLFDomRR'LUHWRUH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVPHGLGDVSUHYLVWDV
QD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRHQDOHJLVODomRDSOLFiYHOFRPUHODomRjGLYXOJDomRGHWDLV
LQIRUPDo}HV6HR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQmRWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDD
LPHGLDWD GLYXOJDomR FDEHUi FRQIRUPH R FDVR DR DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGRVHXSUHVLGHQWHDDGRomRGHWDLVPHGLGDVGHYLGDV

6HPSUH TXH D &90 RX D % H[LJLUHP GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HVFODUHFLPHQWRV
DGLFLRQDLVjFRPXQLFDomRHjGLYXOJDomRGH)DWR5HOHYDQWHRXVHKRXYHUXPDRVFLODomRDWtSLFDQD
FRWDomR RX QR YROXPH GH QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH QRVVD HPLVVmR RX D HOHV
UHIHUHQFLDGRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi LQTXLULU DV SHVVRDV FRP DFHVVR D
LQIRUPDo}HV VREUH R )DWR 5HOHYDQWH D ILP GH YHULILFDU VH WDLV SHVVRDV WrP FRQKHFLPHQWR GDV
LQIRUPDo}HVTXHGHYHPVHUGLYXOJDGDVDRPHUFDGR

&DVRR)DWR5HOHYDQWHVHMDUHODFLRQDGRDRSHUDo}HVTXHHQYROYDPGLUHWDPHQWHHRXVRPHQWHTXDLVTXHU
GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HVWHV GHYHUmR LQIRUPDU R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H
H[FHSFLRQDOPHQWHSRGHUmRLQVWUXLUR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDQmRGLYXOJDUR)DWR5HOHYDQWH
H[SRQGRDVUD]}HVSHODVTXDLVFRQVLGHUDPTXHDGLYXOJDomRFRORFDULDHPULVFRRQRVVRLQWHUHVVHOHJtWLPR
1HVVHVFDVRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH1HJRFLDomRGHYHUmRVHUDGRWDGRV
SDUDDVVHJXUDUDFRQILGHQFLDOLGDGHGHWDO)DWR5HOHYDQWH

2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHGHYHUiVHULQIRUPDGRVREUH)DWR5HOHYDQWHPDQWLGR
VREVLJLORHpVXDUHVSRQVDELOLGDGHMXQWDPHQWHGDVRXWUDVSHVVRDVFLHQWHVGHWDLVLQIRUPDo}HV
JDUDQWLUDDGRomRGRVSURFHGLPHQWRVDSURSULDGRVSDUDJDUDQWLUDFRQILGHQFLDOLGDGH
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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
6HPSUHTXHKRXYHUG~YLGDVREUHDOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSRUDTXHOHVTXH
WrPFRQKHFLPHQWRGR)DWR5HOHYDQWHPDQWLGRVREVLJLORRDVVXQWRSRGHUiVHUDSUHVHQWDGRj&90
GHPDQHLUDFRQILGHQFLDOFRQIRUPHSUHYLVWRQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

3URFHGLPHQWRVGH3UHVHUYDomRGR6LJLOR

$VSHVVRDVYLQFXODGDVGHYHUmRPDQWHURVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDRV)DWRV5HOHYDQWHV
jV TXDLV WHQKDP DFHVVR SULYLOHJLDGR GHYLGR DR FDUJR SRVLomR RX IXQomR RFXSDGD DWp D VXD
GLYXOJDomRHIHWLYDDRPHUFDGRHJDUDQWLUTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPR
IDoDPVHQGRVROLGDULDPHQWHUHVSRQViYHLVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWR

2VSURFHGLPHQWRVDVHJXLUWDPEpPGHYHPVHUREVHUYDGRV


HQYROYHUVRPHQWHSHVVRDVFRQVLGHUDGDVQHFHVViULDVjVDo}HVTXHSRVVDPUHVXOWDUHP)DWRV
5HOHYDQWHV


QmRGLVFXWLULQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVQDSUHVHQoDGHWHUFHLURVTXHQmRHVWHMDPFLHQWHVGHODV
PHVPRTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHHVVHVWHUFHLURVQmRSRVVDPLQWXLURVLJQLILFDGRGDFRQYHUVD


QmR GLVFXWLU VREUH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV HP FRQIHUrQFLDV WHOHI{QLFDV QDV TXDLV QmR VH
SRVVDWHUFHUWH]DGHTXHPVmRRVSDUWLFLSDQWHV


WRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVHDGHTXDGDVSDUDPDQWHUDFRQILGHQFLDOLGDGHGRVGRFXPHQWRV
HP IRUPDWR ItVLFR RX HOHWU{QLFR TXH FRQWHQKDP LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV VHJXUDQoD
SURWHomRSRUVHQKDHWF H


VHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGHGHTXHPHVWLYHUWUDQVPLWLQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
H[LJLU GH XP WHUFHLUR TXH QmR SHUWHQoD j &RPSDQKLD H SUHFLVH WHU DFHVVR D LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLV D DVVLQDWXUD GH XP WHUPR GH FRQILGHQFLDOLGDGH QR TXDO D QDWXUH]D GDV
LQIRUPDo}HV GHYHUi HVWDU HVSHFLILFDGD H GHYHUi FRQWHU D GHFODUDomR GH TXH R WHUFHLUR
UHFRQKHFHDVXDQDWXUH]DFRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGRVHDQmRDGLYXOJDUDQHQKXPDRXWUD
SHVVRDQHPQHJRFLDUFRPRV9DORUHV0RELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmRDQWHVGDGLYXOJDomRGDV
LQIRUPDo}HVDRPHUFDGR

4XDQGRDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSUHFLVDUHPVHUGLYXOJDGDVDRVQRVVRVIXQFLRQiULRVRXRXWUDV
SHVVRDVFRPXPDIXQomRRXFDUJRQD&RPSDQKLDQRVVRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVVXEVLGLiULDVRX
FROLJDGDVH[FHWRXPDGPLQLVWUDGRUPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGHTXDLVTXHUGRV&RPLWrVRXGH
TXDOTXHUXPGRVyUJmRVHVWDWXWiULRVTXHSRGHUmRVHUFULDGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDV
DSHVVRDUHVSRQViYHOSHODWUDQVPLVVmRGDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGHYHUiVHFHUWLILFDUGHTXHD
SHVVRDTXHUHFHEHUiDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVWHPFRQKHFLPHQWRGDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFD
GH'LYXOJDomRH1HJRFLDomR
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV 5HVSRQViYHLV 3HOD ,PSOHPHQWDomR 0DQXWHQomR $YDOLDomR (
)LVFDOL]DomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV

2 UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H ILVFDOL]DomR GD QRVVD 3ROtWLFD GH
'LYXOJDomRH1HJRFLDomRpDQRVVD'LUHWRUDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVSDUDHVWD6HomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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