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 ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 16.922.038/0001-51
NIRE: 35.300.554.728
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830
12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição
CEP 04.543-900
São Paulo – SP
96.265.123 Ações Ordinárias
Valor Total da Oferta: R$1.155.181.476,00
Código ISIN das Ações: “BRENJUACNOR9”
Código de negociação das Ações na B3: “ENJU3”
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$10,25 e R$13,75 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Companhia a Aram, LLC. (“Aram”), a Bessemer Venture Partners VIII Institutional L.P. (“Bessemer VIII Institucional”), a Bessemer Venture Partners VIII Parallel L.P. (“Bessemer VIII Parallel”, em conjunto com a Bessemer VIII
Institucional, “Bessemer”), a Dynamo Brasil Master LLC (“Dynamo”), a Estoril Investments S.À R.L., SPF (“Estoril”), a Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII, L.P. (“Monashees Partners VII”), a Monashees Capital III, LLC (“Monashees III”), a Monashees Capital IV,
L.P. (“Monashees IV”), a Monashees Capital V, L.P. (“Monashees V”), a Monashees Capital VI, L.P. (“Monashees VI”), a Monashees Capital VII, L.P. (“Monashees VII”, em conjunto com a Monashees Partners VII, Monashees V, Monashees VI e Monashees VII, “Monashees”) e os
acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações Sobre a Oferta – Identificação dos Acionistas Vendedores” na página 48 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com a Aram, Bessemer, Dynamo, Estoril e Monashees, “Acionistas
Vendedores”), em conjunto com o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual” e “Coordenador Líder”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” ou “Agente Estabilizador”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“XP”) e a UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P. Morgan e a XP, “Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior, compreendendo: (i) a distribuição primária
de, inicialmente, 45.935.000 novas Ações a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”) e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 50.330.123 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”, e em conjunto com a Oferta Primária,
“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2020/SRE de 05 de
março de 2020 (“Ofício-Circular CVM/ SRE”), o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) e atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), com os esforços de dispersão acionária previstos no “Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão” (“Regulamento do Novo Mercado”, “B3” e “Novo Mercado”,
respectivamente) e demais normativos aplicáveis, e será coordenada pelos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 ( “Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os
Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”), sendo que as Instituições Consorciadas participarão da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Bradesco Securities, Inc, pelo J.P. Morgan Securities LLC, pela XP Investments US, LLC e pela UBS Securities LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”),
em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional (“Contrato de Colocação Internacional”), (i) nos Estados Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers) residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definido na Regra 144A do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), conforme alterada (“Securities Act”), em operações
isentas de registro nos Estados Unidos, em conformidade com o Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários aplicáveis; e (ii) nos demais países, que não os Estados
Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos e constituídos de acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base na Regulation S (“Regulamento S”), editada 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”), desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados, nos termos da Lei
nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), ou da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”) e da Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 560”), sem a necessidade, portanto,
da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” (“Anúncio de Início”), a quantidade de Ações
inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares (conforme abaixo definido), poderá, a critério da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas
(excluídas as Ações Suplementares), ou seja, em até 19.253.025 Ações, sendo até 6.738.559 novas Ações a serem emitidas pela Companhia e até 12.514.466 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade, Montante e Recursos Líquidos” na página 52 deste Prospecto, nas mesmas condições e no 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 de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até
14.439.768 novas Ações a serem emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme abaixo
definido), opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Suplementares”). Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da
Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte,
em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações, no momento em que for fixado o Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando
da fixação do Preço por Ação (conforme definido abaixo). Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto,
exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de
Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade
de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções
de investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação .........................................................................................
Oferta Primária .........................................................................................
Oferta Secundária .....................................................................................
Total da Oferta .......................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

12,00
551.220.000,00
603.961.476,00
1.155.181.476,00

0,54
24.804.900,00
27.178.266,42
51.983.166,42

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
11,46
526.415.100,00
576.783.209,58
1.103.198.309,58

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações a serem recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 56 deste Prospecto.
Para informações sobre (a) a quantidade de ações a ser distribuída pela Companhia e o montante decorrente da referida distribuição, bem como (b) a quantidade de ações a ser alienada pelos Acionistas Vendedores e o montante a ser por este recebido em virtude da referida alienação, veja “Informações sobre a Oferta - Quantidade,
montante e recursos líquidos” na página 52 deste Prospecto.

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 foram aprovadas com base nas deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 31 de agosto de 2020, cuja ata foi protocolada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”), em 30 de setembro de 2020,
sob o nº 1147105/20-0, e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial” em 03 de outubro 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
9 abaixo) e a concessão do registro da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Diário Comercial” na data de divulgação do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A alienação de ações de emissão da Companhia e de titularidade da Estoril no âmbito da Oferta Secundária foi aprovada por meio da Ata Circular do Conselho de Administração da Estoril realizada em 05 de outubro de 2020, não sendo necessária aprovação específica para a fixação do Preço por
Ação. Salvo pela aprovação societária da Estoril, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos demais Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
A Oferta Primária e a Oferta Secundária foram registradas pela CVM em [•] de [•] de 2020, sob o nº CVM/SRE/REM/2020/[•] e CVM/SRE/SEC/2020/[•], respectivamente.
Será admitido o recebimento de reservas a partir de 13 de outubro de 2020, para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por meio do preenchimento do Pedido de Reserva ou da assinatura do contrato de compra e venda após o início do Prazo
de Distribuição (conforme definido neste Prospecto).
O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 1º de setembro de 2020.
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 PRELIMINAR ESTÁ DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES, DA B3 E DA CVM.
O PROSPECTO DEFINITIVO SERÁ ENTREGUE AOS INVESTIDORES DURANTE O PERÍODO DE DISTRIBUIÇÃO.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição/aquisição das Ações. Ao decidir subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da
situação financeira da Companhia, das suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 20 e 104, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 421, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DAS AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 06 de outubro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

ÍNDICE
DEFINIÇÕES .................................................................................................................................................... 1
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA ................................................................................... 6
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO ................. 7
SUMÁRIO DA COMPANHIA......................................................................................................................... 9
IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, ACIONISTAS VENDEDORES, COORDENADORES DA
OFERTA, CONSULTORES E AUDITORES ........................................................................................... 24
SUMÁRIO DA OFERTA ............................................................................................................................... 27
INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA ......................................................................................................... 45
Composição do capital social ...................................................................................................................... 45
Descrição da Oferta ..................................................................................................................................... 50
Aprovações societárias ................................................................................................................................ 51
Preço por Ação ............................................................................................................................................ 51
Quantidade, montante e recursos líquidos ................................................................................................... 52
Custos de distribuição .................................................................................................................................. 56
Instituições Participantes da Oferta ............................................................................................................. 60
Público Alvo ................................................................................................................................................ 60
Cronograma Estimado da Oferta ................................................................................................................. 61
Procedimento da Oferta ............................................................................................................................... 62
Prazos de Distribuição e Liquidação............................................................................................................ 72
Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta .............................................................. 73
Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação.................................................................................... 74
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações ................................................................................................ 75
Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva ............................................... 76
Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up) .................................................................................... 77
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração e Custódia das Ações e das Ações da Companhia .. 78
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional ................................................................... 78
Estabilização do Preço das Ações e Formador de Mercado......................................................................... 79
Negociação das Ações na B3 ....................................................................................................................... 79
Inadequação da Oferta ................................................................................................................................. 80
Condições a que a Oferta esteja submetida.................................................................................................. 80
Informações adicionais ................................................................................................................................ 80
APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA .......................................... 86
Coordenador Líder ....................................................................................................................................... 86
Banco BTG Pactual S.A. ............................................................................................................................. 86
Banco Bradesco BBI S.A............................................................................................................................. 87
Banco J.P. Morgan S.A................................................................................................................................ 88
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ............................................. 89
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A......................................................... 91
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA ........................................................................................................... 93
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder ....................................................................... 93
Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI ............................................................................... 94
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan .................................................................................. 94
Relacionamento entre a Companhia e a XP ................................................................................................. 96
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB........................................................................................ 97
Relacionamento Entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder .................................................. 98
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ........................................................... 99
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan ............................................................ 100
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP........................................................................... 101
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a UBS BB .................................................................. 102

i

FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES ................................................... 104
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS............................................................................................................... 112
CAPITALIZAÇÃO ....................................................................................................................................... 113
DILUIÇÃO..................................................................................................................................................... 114
ANEXOS ........................................................................................................................................................ 117
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA .................................................................................................. 121
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 .. 145
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400 ............................................................................................................................. 149
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400 ............................................................................................................................. 195
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE
APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA .......................................................................................... 201
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA,
QUE APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO .................................................................. 209
ATO SOCIETÁRIO DE APROVAÇÃO DA OFERTA DA ACIONISTA VENDEDORA ESTORIL
E SUA RESPECTIVA TRADUÇÃO ........................................................................................................ 215
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SETE
MESES FINDO EM 31 DE JULHO DE 2020 .......................................................................................... 225
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS
MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020.......................................................................................... 281
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017 ..................................................... 337
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO
CVM 480...................................................................................................................................................... 397

ii

DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” ou “nós” se
referem, a menos que o contexto determine de forma diversa, à Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.,
suas subsidiárias e filiais na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles
atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção “Sumário
da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Fundadores

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima e Tiê Lima, considerados
em conjunto.

Acionistas Vendedores

Aram, Bessemer, Dynamo, Estoril e Monashees e Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas, considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas

Acionistas Fundadores, Arnaldo Goldemberg, Bruno Rudge, Mario
Coelho Joppert, Cristiano de Mesquita Souza, Bruno Pinheiro Lima
Rapparini Soares, Dimitri Moufarrege, Gustavo Berg Ioschpe, Piero
Paolo Picchioni Minardi; e Gregory Louis Reider, considerados em
conjunto.

Administradores

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

Agentes de Colocação
Internacional

BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, e XP Investments US, LLC e UBS Securities LLC,
em conjunto.

Agente Estabilizador ou Bradesco
BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais.

Aram

Aram LLC.

Auditor Independente

Grant Thornton Auditores Independentes.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bessemer

Bessemer VIII Institucional e Bessemer VIII Parallel, em conjunto.

Bessemer VIII Institutional

Bessemer Venture Partners VIII Institutional L.P.

Bessemer VIII Parallel

Bessemer Venture Partners VIII Parallel L.P.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

Conselho Federal de Contabilidade.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 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.

Código Civil

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

Código de Defesa do Consumidor

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme alterada.

Companhia ou Enjoei

Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Contrato de Colocação

“Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br
Atividades de Internet S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta, com a
interveniência e anuência da B3.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Estabilização

“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das
Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o
Agente Estabilizador, a Corretora e a B3.

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.

Coordenadores

Em conjunto, o Banco BTG Pactual S.A., o Banco Bradesco BBI
S.A., o Banco J.P. Morgan S.A., a XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a UBS Brasil Corretora
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

CRM

Costumer Relationship Management ou sistema de gestão de
relacionamento com o cliente.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

Deliberação da CVM nº 476, de 25 de janeiro de 2005.
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Deliberação CVM 860

Deliberação da CVM nº 860, de 23 de julho de 2020.

Diretoria

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Dynamo

Dynamo Brasil Master LLC.

EBITDA

EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em
consonância com a Instrução CVM 527, consiste no lucro (prejuízo)
ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e
amortização.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia atualmente vigente.

Estoril

Estoril Investments S.A.R.L SPF.

Formulário de Referência

Formulário de Referência da Companhia na data deste Prospecto,
elaborado nos termos da Instrução CVM 480 e anexo a este Prospecto
a partir da página 397.

Governo Federal

Governo Federal do Brasil.

IASB

International Accounting Standard Board.

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

International Financial Reporting Standards (Normas Internacionais de
Relatório Financeiro). Conjunto de normas internacionais de
contabilidade, emitidas e revisadas pelo IASB – International
Accounting Standards Board (Conselho de Normas Internacionais de
Contabilidade), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no
Brasil, registradas na CVM, incluindo a aplicação da NBC TG 47 (IFRS
15) de acordo com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2018.

IGR

Índice Geral de Reclamações.

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

Determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no
mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas
pelos Coordenadores da Oferta para efetuar esforços de colocação das
Ações exclusivamente junto aos Investidores Não Institucionais no
âmbito da Oferta de Varejo.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas,
considerados em conjunto.
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Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2017, conforme alterada.

Instrução CVM 560

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

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Lei 4.131

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

Margem EBITDA

A Margem EBITDA é calculada pela divisão do EBITDA pela receita
operacional líquida.

Monashees

Monashees III, Monashees IV, Monashees V, Monashees VI,
Monashees VII, Monashees Partners VII, em conjunto.

Monashees III

Monashees Capital III, LLC.

Monashees IV

Monashees Capital IV, L.P.

Monashees V

Monashees Capital V, L.P.

Monashees VI

Monashees Capital VI, L.P.

Monashees VII

Monashees Capital VII, L.P.

Monashees Partners VII

Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII, L.P.

Novo Mercado

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

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/20, divulgado em 05 de março de 2020.

OMS

Organização Mundial de Saúde.

PIS/COFINS

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

Produto Interno Bruto.

Práticas Contábeis Adotadas no
Brasil

Práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as regras e
regulamentos da CVM, os pronunciamentos contábeis, orientações e
interpretações emitidos pelo CPC, normatizados e fiscalizados pelo CFC.

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

Prospectos

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

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento de Arbitragem

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

Regulamento do

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

Novo Mercado
Regulamento S

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

Resolução CMN 4.373

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

UBS BB

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

XP

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

Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., sociedade por ações
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 16.922.038/0001-51 e com seus atos
constitutivos arquivados na JUCESP, sob o NIRE 35.300.554.728.

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
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 12º Andar, Torre 4, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-900.

Diretoria de Relações
com Investidores

A Diretoria de Relações com Investidores está localizada na cidade de
São Paulo, estado de São Paulo, Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição,
CEP 04543-900. O Diretor de Relações com Investidores é o Sr.
Guilherme Soares Almeida. O telefone do departamento de relações
com investidores é +55 (11) 3197-4884 e o seu endereço eletrônico é
ri@enjoei.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditor Independente

Grant Thornton Auditores Independentes.

Código de Negociação das Ações
na B3

As Ações serão listadas no segmento do Novo Mercado de Governança
Corporativa da B3 sob o código “ENJU3”, a partir do primeiro dia útil
imediatamente posterior à disponibilização 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 “Diário
Comercial”.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 397.

Website da Companhia

ri.enjoei.com.br. As informações constantes do website da Companhia
não são parte integrante deste Prospecto, nem se encontram
incorporadas por referência a este.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto inclui estimativas e declarações futuras, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a
partir das páginas 20 e 104, respectivamente, deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades
do Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir
da página 421.
Essas considerações sobre estimativas e declarações futuras basearam-se, 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. As estimativas e declarações futuras 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 fazer
com que as estimativas e declarações não ocorram como previsto ou descrito. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, aos seguintes:
•

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, podendo, portanto, intensificar o impacto dos demais
riscos aos quais estamos sujeitos;

•

o impacto do surto de coronavírus (COVID-19) na economia e condições de negócio no Brasil e no
mundo e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto;

•

nossa capacidade de implementar, de forma tempestiva e eficiente, qualquer medida necessária em
resposta ao, ou para amenizar os impactos do surto de coronavírus (COVID-19) em nossos negócios,
operações, fluxo de caixa, perspectivas, liquidez e condição financeira;

•

nossa capacidade de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças temporárias ou de longo prazo no
comportamento de nossos consumidores em razão do surto de coronavírus (COVID-19) ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;

•

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

•

alterações nas condições gerais na economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e a liquidez dos mercados
de capitais;

•

implementação das estratégias da Companhia;

•

competição do setor, mudanças na demanda por serviços e produtos da Companhia, pressões sobre a
formação de preços, introdução de novos produtos e serviços por nossos concorrentes;

•

capacidade da Companhia de implementar sua estratégia de expansão;

•

nível de capitalização e endividamento da Companhia e sua capacidade de contratar novos
financiamentos;

•

aumento de custos, incluindo, mas não se limitando: (i) custos de operação e manutenção; e
(ii) contribuições, taxas e impostos;

•

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

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

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas de juros,
câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e liquidez dos mercados
de financeiro e de capitais;

•

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

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e
104, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 421.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem
vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E 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 NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA
INFORMAÇÃO, OCORRÊNCIA DE EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA.
MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO
ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e palavras
similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se
apenas à data em que foram expressas, sendo que não se pode assegurar que serão atualizadas ou revisadas em
razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas
estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um desempenho futuro,
sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser substancialmente diferentes das expectativas
descritas nas estimativas e declarações futuras constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência já
que 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 baseada somente nas estimativas e
declarações futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia podem
ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA E NÃO
CONTÉM TODAS AS INFORMAÇÕES QUE UM POTENCIAL INVESTIDOR DEVE
CONSIDERAR ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO EM NOSSAS AÇÕES.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA.
Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações.
Antes de tomar sua decisão de investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este
Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações contidas nas seções “Considerações Sobre
Estimativas e Declarações Acerca do Futuro”, “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta” nas páginas 7, 20 e 104, respectivamente, deste Prospecto, bem como os
itens “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4.1 Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência nas páginas 409, 421 e 528, respectivamente, deste Prospecto, além de nossas
demonstrações financeiras e informações financeiras intermediárias, anexas a este Prospecto a partir da página
117. Salvo indicação em contrário, os termos “nós”, “nos”, “nossos/nossas”, “companhia” e “Enjoei” referemse à Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.
Visão geral
Conectamos pessoas, produtos e marcas de moda e lifestyle para uso de todo o público do Brasil, rompendo a
barreira da distância física, em um mesmo lugar, provendo mais segurança para os usuários de uma maneira única.
No Enjoei os usuários podem comprar e vender através de uma plataforma voltada para o engajamento e a
descoberta. Nossa plataforma é comparável a navegar em uma rede social, com o benefício de estimular a
oferta de produtos entre usuários. A compra e venda acontecem com segurança e facilidade, uma vez que
todos os produtos e todas as pessoas estão conectadas pelas nossas soluções de oferta, entrega e pagamento.
Além disso, destinamos a cada cliente um espaço exclusivo onde ele pode criar a sua “lojinha” e oferecer os
itens a amigos e outros usuários da plataforma.
Marca
Somos uma marca com forte conexão com o segmento. Tivemos em média aproximadamente 23 milhões de
visitas por mês em nossa plataforma no período de 12 meses findo em 30 de junho de 2020. Nossos
compradores recorrentes possuem uma frequência de compras elevada, começando em média com mais de 5
transações por ano no seu primeiro ano de compra na plataforma e chegando a mais de 11 transações por ano
a partir do seu quinto ano na plataforma, o que corresponde a uma média geral de 7 transações por ano para o
período de doze meses findo em 30 de junho de 2020.
Oferecemos uma interface limpa e organizada, com estética agradável, diferenciando, assim, produtos novos
de produtos usados. Há mais de 10 anos, permitimos a volta ao mercado de itens que as pessoas gostam, mas
não usam mais.
As lojinhas, nosso principal conceito de organização, têm basicamente o perfil de seu criador, como uma
extensão de sua identidade. Por essa razão, muitas celebridades, músicos, artistas e marcas também criam suas
lojinhas no Enjoei. Acreditamos que esse conteúdo personalizado, sobretudo, com diversidade de produtos
torna o Enjoei um universo atrativo e único para navegar.
Sortimento
Nossa plataforma é integrada com as redes sociais e acreditamos que proporciona uma experiência singular de
consumo e navegação. São mais de 1,9 milhão de vendedores e mais de 1,5 milhão de compradores desde o
lançamento da nossa plataforma até 30 de junho de 2020.
Uma grande diferença entre nossa plataforma e outras no mercado é a disponibilidade de ferramentas que conectam
a plataforma com a experiência de mídias sociais, tornando o processo de compra mais agradável e dinâmico.
Possuímos um sortimento de destaque dentro da indústria de moda brasileira. Desde o lançamento da nossa
plataforma até 30 de junho de 2020, já listamos mais de 30 milhões de produtos, com mais de 85 mil marcas.
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Como exemplo da diversidade do nosso inventário, verificamos que tínhamos aproximadamente 550 mil
vestidos, 560 mil blusas, 600 mil calçados e 150 mil bolsas diferentes disponíveis em nossa plataforma na
data de 5 de outubro de 2020. Em um ritmo crescente, no mês de junho de 2020, cerca de 350 mil itens foram
colocados à venda na plataforma por semana.
Número de itens listados mensalmente em nossa plataforma

Fonte: Companhia.

Engajamento
Nossos vendedores e compradores interagem intensamente em nossa plataforma através de uma série de
funcionalidades que aprimoram a experiência dos usuários. É possível seguir marcas reconhecidas, seguir
lojas de outros usuários, enviar perguntas e respostas, negociar com o vendedor e curtir e salvar produtos
específicos (“yeah-yeah”).
Além disso, possuímos sistema de notificação, por meio do qual as pessoas são notificadas quando os
produtos baixam de preço ou entram em promoção, quando ofertas são aceitas e suas mensagens respondidas,
dentre outros. Em junho de 2020, aconteceram, em média, mais de 90 mil engajamentos por hora em nossa
plataforma durante o horário de pico (entre 10h e 22h) nos dias de semana.
A navegação e o engajamento são aspectos fundamentais na retenção do usuário, tanto na primeira compra como
em sua recorrência. Em junho de 2020, ocorreram, em média, 1,7 milhão de engajamentos entre usuários por dia.
Cada engajamento gera uma série de eventos de rede que estimulam o retorno frequente das pessoas ao nosso
marketplace. Os engajamentos podem ocorrer entre pessoas e produtos, pessoas e marcas, e pessoas e lojinhas.
Recorrência
Uma das nossas principais vantagens competitivas é a nossa capacidade de manter altos níveis de recorrência
de usuários em nossa plataforma, de modo que aproximadamente 35% do Gross Billings no período de 12
meses findo em 30 de junho de 2020 foram gerados de transações realizadas por compradores que já fizeram
mais de 30 compras na plataforma.
Além disso, no período de 12 meses findo em 30 de junho de 2020, aproximadamente 70% das transações mensais
foram feitas por usuários com mais de duas compras no mesmo mês, sendo que aproximadamente 30% das
compras foram feitas por usuários que compraram mais de seis vezes no mesmo mês, ou seja, em média, uma
compra a cada cinco dias, conforme demonstram os gráficos abaixo:
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Fonte: Dados da Companhia para o período de 12 meses findo em 30 de junho de 2020.

A recorrência permite maior controle e previsibilidade com crescimento sustentável. A capacidade de trazer
usuários com uma recorrência de compras consistente permite que a nossa receita seja composta por usuários
engajados, ao passo que temos conseguido aumentar o nosso total de usuários de forma acelerada.
No gráfico abaixo é possível notar que o GMV (gross merchandise value) gerado pelos novos compradores,
entendidos como novos usuários que realizaram compra ou usuários existentes que voltam a realizar compras
depois de 18 meses sem compras, em média, após o 12º mês passa de 100% do GMV originado no primeiro
mês, ao mesmo tempo que as safras se iniciam em patamares maiores ao longo do tempo, demonstrando
consistência em nossa retenção de receita GMV.
Retenção por GMV

Fonte: Companhia. (informações gerenciais não asseguradas ou auditadas por auditores independentes.)

A tabela abaixo detalha os percentuais acumulados de recorrência em GMV de cada safra de novos
compradores, desde as safras de outubro de 2018 a maio de 2020, em diferentes janelas de tempo (após 3
meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, 15 meses e 18 meses). A recorrência é representada de forma percentual
como a razão entre o GMV total acumulado gerado pelos usuários da safra de compradores desde a sua
primeira compra na plataforma e após a referida quantidade de meses, com relação ao GMV total gerado
pelos compradores da referida safra no mês de sua primeira compra.
É possível notar que, para todos os meses a partir de fevereiro de 2019, em 9 meses o valor total acumulado
de GMV gerado pelos compradores de cada safra já ultrapassa duas vezes o valor gerado no primeiro mês.
Vale ressaltar que esse comportamento de recorrência de GMV foi mantido combinado a crescimentos

11

substanciais no valor de GMV gerado no primeiro mês dos novos compradores, como já observado no gráfico
anterior de Retenção por GMV, acelerando ainda mais o crescimento de GMV da Companhia.

Fonte: Dados da Companhia.

Resultados recentes
Como pode se observar no gráfico abaixo, os resultados recentes demonstram nossa tração. Em julho de 2020,
alcançamos R$44,7 milhões em GMV e R$373 milhões no período de doze meses findo em julho de 2020. O segundo
trimestre de 2020 apresentou um crescimento de GMV de 86% comparado com o segundo trimestre de 2019.
GMV total na plataforma por trimestre

Fonte: Companhia. (informações gerenciais não asseguradas ou auditadas por auditores independentes.)
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GMV total na plataforma no período de doze meses findo em 31 de julho de 2020 e crescimento vs. ano
anterior

Fonte: Companhia. (informações gerenciais não asseguradas ou auditadas por auditores independentes.)

A tabela abaixo apresenta a evolução no nosso GMV, take rate e gross billings para os períodos indicados:
(em R$ milhões, exceto %)
GMV(1)(2)(3)
Take rate(1)(2)(4)
Gross billings(1)(2)(4)
(1)
(2)

(3)

(4)

2T20
112,5
26,4%
29,6

1T20
84,3
27,0%
22,7

4T19
82,9
28,2%
23,4

3T19
72,3
28,4%
20,5

2T19
60,4
28,7%
17,3

1T19
54,6
28,6%
15,6

Jul 20
44,7
27,0%
12,0

Jul 19
23,5
27,6%
6,5

Informações gerenciais não asseguradas ou auditadas por auditores independentes.
GMV, take rate e gross bilings não são medidas contábeis segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil (BR GAAP) ou pelas Normas Internacionais de
Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB), e, portanto, não
possuem um significado padrão e podem não corresponder a medidas com a nomenclatura similar divulgada por outras companhias.
GMV (gross merchandise value) representa o valor total pago em reais pelos compradores por transações de todas as naturezas, por compra de produtos ou
serviços prestados e realizadas com sucesso, através dos meios de pagamento oferecidos na plataforma no momento do checkout. Não são consideradas como bem
sucedidas as transações imediatamente rejeitadas, por qualquer razão, pelas instituições de processamento de pagamento. Não são removidas do cálculo transações
que posteriormente possam ser rejeitadas pela plataforma em consequência de análises de segurança posteriores à confirmação do pagamento, ou por reembolso
aos usuários, que pode ocorrer em casos de exercício do direito à desistência da compra e/ou serviço prestado. São removidas do cálculo do GMV as transações
acima de valores considerados fora do padrão de consumo em relação às categorias de produto da plataforma.
Gross Billings corresponde à parcela do GMV retida pelo Enjoei nas transações em nossa plataforma, que pode ser expressa percentualmente pelo take rate.

Forte crescimento em nossa base de compradores
Conforme demonstrado no gráfico abaixo, ao longo do período de 12 meses findo em 30 de junho de 2020, o
cadastro de novos compradores em nossa plataforma aumentou consideravelmente, chegando a quase três
vezes quando comparado o segundo trimestre de 2019 contra o segundo trimestre de 2020. Neste mesmo
período de 12 meses, 400 mil novos compradores realizaram o cadastro em nossa plataforma.
Novos compradores por trimestre

Fonte: Companhia.

Modelo de negócio
Nosso modelo de negócio se dá pela intermediação das vendas que ocorrem através da plataforma, além de
outros serviços correlatos à intermediação.
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Além disso, oferecemos os seguintes serviços para a comunidade de vendedores:
•

Segurança de pagamento e prevenção a fraudes;

•

Facilidade de pagamento com todas as modalidades e parcelamento sem juros;

•

Antecipação e recebimento à vista independente da forma de pagamento, sem custo adicional em caso de
vendas sem juros;

•

Carteira / Conta de recebimento por meio do enjuBANK;

•

Logística integrada, com seguro contra extravio e acompanhamento de entregas;

•

Política de frete reduzido para ampliação de vendas;

•

Ferramentas de promoções e descontos gratuitas;

•

Serviço de publicidade gratuito (megafone);

•

Serviços de publicidade e promoções adicionais (planos pagos);

•

Garantia de direito à devolução, sem custo para o vendedor;

•

Canal de atendimento e suporte.

Vendas pelo aplicativo ou pelo website.
Forma de venda simplificada: basta tirar uma foto do produto, descrevê-lo e definir o preço. A partir desse
momento a intermediação acontecerá inteiramente através de nossa plataforma.
Nossa comissão cobre os serviços de intermediação, meios de pagamento, segurança e demais custos da
plataforma. A cada transação realizada em nossa plataforma, cobramos dos vendedores uma tarifa fixa (de
R$1,90 a R$13,00 por faixa de valor de produto até R$1.500,00, e grátis para produtos com valor superior a
R$1.500,00) e uma comissão dos vendedores de: (i) 18,5% para produtos com valor inferior ou igual a
R$100,00; ou (ii) 20% para produtos com valor superior a R$100,00.
Vendas através do enjuPRO
O processo de vendas pelo usuário no enjuPRO é ainda mais simplificado, pois em determinadas cidades
oferecemos serviço de coleta de itens: basta abrir o aplicativo, solicitar a coleta dos itens e buscaremos os
produtos a serem vendidos. O enjuPRO cobre (i) triagem de produtos; (ii) cadastro; (ii) fotografias; (iii)
sugestão de preços; (iv) armazenamento; e (v) envio das peças.
Para esse serviço, inicialmente oferecido apenas na cidade de São Paulo, é cobrada uma tarifa fixa dos
vendedores (de R$5,00 a R$13,00 por faixa de valor de produto até R$1.500,00, e grátis para produtos com
valor superior a R$1.500,00) e uma comissão dos vendedores de 50% sobre o valor das vendas feitas pelo
enjuPRO, dos quais 20% se referem à tarifa do Enjoei e outros 30% ao serviço do enjuPRO.
Outras linhas de receitas e serviços
Taxa de serviço
Além dos serviços de intermediação, também oferecemos ao comprador assistência em todas as compras,
garantindo o acompanhamento e a gestão financeira, bem como a prevenção de fraudes que possam
comprometer pagamentos, tanto para quem recebe quanto para quem paga. O valor desse serviço a ser pago
pelo comprador varia entre R$3,15 e R$10,00, por transação, conforme o valor do produto.
Co-participação no frete
Em pedidos com valor entre R$30,00 e R$149,99, o vendedor participa dos custos do frete com o montante de R$5,00.
Já para pedidos com valor a partir de R$150,00, o vendedor participa dos custos do frete com o montante de R$10,00.
Em ambos os contextos, subsidiamos parcial ou totalmente o restante do frete em benefício do comprador.
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Envio protegido
O envio protegido, que pode ser contratado pelo vendedor, tem um custo que pode variar de acordo com o
valor do item, e garante a antecipação da indenização do valor da venda em 30 dias corridos (90 dias antes da
indenização normal dos correios), caso ocorra algum imprevisto no fluxo postal.
enjuBANK
Cada usuário cadastrado em nossa plataforma possui uma conta no enjuBANK, nossa carteira digital. Caso o
usuário deseje retirar seus créditos do saldo de sua conta no enjuBANK ao invés de utilizá-los para compras
posteriores na plataforma, é cobrada uma taxa de R$1,50 para valores abaixo de R$200,00, sendo que não é
cobrada taxa para valores acima de R$200,00. Além disso, cobramos uma tarifa de manutenção periódica no
valor de: (i) R$9,99 mensais para contas com saldo e sem movimentação de saque ou compras por crédito em
período superior a 6 meses; e (ii) R$19,90, para contas com saldo e sem movimentação de saque ou compras
por crédito por período superior a 18 meses.
Ciclo de investimento
Nosso ciclo de investimento passa pelas seguintes frentes:
•

Marketing e marca: ampliação do alcance e base de usuários, fortalecendo o efeito de rede através do
crescimento sustentável da base de compradores, ampliando o alcance da marca em larga escala.

•

Tecnologia: aumento de conversão e engajamento por fortalecimento do sortimento de produtos por uma
experiência personalizada com efeito social-e-commerce.

•

Operações: fortalecimento da margem e ampliação de serviços, além da otimização de custo logístico e
ampliação das soluções financeiras e crédito.

•

Fidelização e atendimento: retenção da base de clientes.

Vantagens competitivas
Acreditamos que as nossas principais vantagens competitivas são as seguintes:
Posicionamento e foco
De forma geral, existem dois tipos de marketplace: aqueles com propósito genérico, que vendem produtos de
todas as categorias; e aqueles com propósitos específicos, especializados em uma única categoria. Na nossa
visão, a melhor opção para o mercado da moda é ser um marketplace específico, nos permitindo desenvolver
soluções para melhor atender nosso público, proporcionando, assim, uma experiência orientada ao
engajamento, a busca e a descoberta.
O nosso posicionamento como marketplace de moda & lifestyle nos permite que o desenvolvimento do
negócio seja orientado a essas categorias, trazendo soluções de produto e negócio que criam vantagens
competitivas contra outras plataformas mais genéricas.
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Experiência do usuário
Nosso aplicativo permite que os usuários interajam de forma constante através das ferramentas de negociação,
chat, yeah yeah, likes e lojinhas de pessoas, marcas ou celebridades.
Essas interações e engajamentos são os pontos centrais da experiência, pois cada uma delas cria um efeito de
rede multiplicador. Nossos aplicativos têm características de redes sociais, com aspectos de um marketplace
transacional. Por essa condição nos consideramos um social network marketplace.
Tecnologia proprietária
Nossa tecnologia é desenvolvida internamente por um time altamente qualificado, responsável pelo
desenvolvimento dos nossos algoritmos proprietários. Nossa infraestrutura de alta escala permite que as milhões de
interações entre usuários sejam usadas em tempo real para a criação de uma experiência de navegação única.
Processamento de dados
Usamos dados em todas as decisões do dia-a-dia e no planejamento de longo prazo. Temos um robusto
sistema de gestão de dados, por meio do qual são disponibilizados, de forma consolidada, para todas as áreas
do Enjoei, informações que suportam as tomadas de decisão.
Os dados também são usados constantemente para monitorar e aperfeiçoar a experiência dos usuários, desde o
controle de qualidade no uso da plataforma em todos os seus aspectos, evitando o seu mau uso, até o
aperfeiçoamento da experiência de uso.
Constantemente, uma quantidade significativa de dados é disponibilizada em nossa plataforma. Usamos tais
informações para a gestão de nossos negócios, permitindo a análise por nossos sistemas de inteligência
artificial, para que possamos, por exemplo, proporcionar uma experiência de compra personalizada.
Amplo sortimento e liderança no segmento de moda C2C
Acreditamos que o ponto de escala de nossa plataforma e efeito de rede dificulta a entrada de qualquer novo
player, além de contribuir para o nosso distanciamento de qualquer concorrente na categoria de C2C.
Nosso sortimento de moda feminina, kids, e moda masculina é uma de nossas vantagens competitivas. Por
essa razão, o somos capazes de explorar nossas vantagens competitivas em nosso segmento e atuar de maneira
mais ampla no mercado de moda, sem competidores relevantes no momento.
Time e cultura institucional
Nosso corpo executivo é composto por profissionais com ampla experiência em comércio eletrônico, marca,
growth e tecnologia. Somos um time multidisciplinar, orientados a execução, com competências diversas,
trabalhando todos por um único propósito.
Nosso time conta com fortes lideranças em cada uma de suas frentes, sendo dividido em quatro áreas principais:
•

Cultura, Marca & Pessoas: subdividida nos departamentos de (i) Desenvolvimento de Cultura &
Pessoas; e (ii) Desenvolvimento de Marca & Projetos Especiais.

•

Crescimento, Produto & Planejamento: subdividida nos departamentos de (i) Área de Growth e Produto (data
analytics; data science; business intelligence; marketing e aquisição; e desenvolvimento de produto); (ii)
Tecnologia (qualidade e testes; infraestrutura; segurança; e desenvolvimento); e (iii) RI e Planejamento
estratégico (relacionamento com investidores; planejamento; gestão de projetos; e pesquisa de mercado).

•

Financeiro & Controle: subdividida nos departamentos de (i) Controladoria e Tesouraria (gestão do
caixa, contas a pagar e a receber, faturamento, obrigações fiscais e acessórias, contabilidade geral,
demonstrações financeiras); (ii) Jurídico (societário, gestão de contratos, e compliance e contingências); e
(iii) Auditoria Interna (controles internos e prevenção a fraude).

•

Operações: subdividida nos departamentos de (i) Logística e Armazenagem; (ii) Atendimento; e (iii)
Comercial (B2B2C).
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Comitê de Diversidade
Contamos com um comitê de diversidade desenvolvido pelos próprios funcionários do Enjoei, com a missão
de debater temas que nos colocam em conexão com a nossa responsabilidade como empresa.
Temas como diversidade social, cultural ou qualquer outro tema relevante são abordados, e os funcionários
debatem como estamos lidando com temas tão importantes e sensíveis às transformações da sociedade, para
compreender se estamos colaborando (internamente e externamente) a criação de uma sociedade melhor.
Estratégias de crescimento
A seguir, apresentamos um resumo de nossas principais estratégias de investimento.
Prioridade na expansão da nossa base de clientes em alta escala.
Temos como prioridade a expansão da nossa base de cliente. Entretanto, para expandir com eficiência e em
alta escala, temos nos preparado ao longo dos últimos anos para que o nosso modelo de retenção funcione de
maneira sólida. Desenvolvemos projetos voltado para nossas alavancas de retenção e conversão, o que
acreditamos nos permitir ter um controle preciso da relação entre investimento e retorno.

Criação e retenção da audiência.
Nosso ciclo de retenção se inicia pela audiência. Nossa estratégia de canais consiste em avaliar
constantemente qual origem de mídia traz o melhor retorno em retenção a curto e longo prazo, buscando
expandir o alcance orgânico da plataforma, sem a utilização de anúncios, após cada ciclo de investimento.
Pretendemos expandir o investimento no alcance da marca em regiões com menor penetração, expandindo, ao
mesmo tempo, nosso tráfego geral. De acordo com os rankings divulgados pelo SimilarWeb, figuramos entre
os top 3 websites de comércio eletrônico de fashion & apparel no Brasil.
Temos planos para expandir nossos investimentos em ampliação de tráfego para continuar a buscar um
retorno escalável sobre esse investimento. Nossa relação CAC (cliente aquisition cost) / LTV (life time value)
possui payback em média de aproximadamente seis meses e nos dá flexibilidade na escala, seja por meio de
aquisição ou por programas e incentivos de fidelidade, como ilustrativamente demonstrado no gráfico abaixo,
com base nos dados da plataforma do 3º trimestre de 2020:
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Fonte: Dados da Companhia em 3Q2020; CaC - (Custo de aquisição) considerando mídia de performance / LTV (Life Time Value) calculado considerando
lucro bruto por usuário.
*
A escala do gráfico acima é ilustrativa e não considera investimentos offline. O LTV considera a margem líquida da transação, já considerando
custos atrelado a cada transação em si, por safra de usuários no tempo.

Investimento em sortimento e catálogo.
Sabemos que para ampliar e sustentar a eficiência de crescimento é necessário que tenhamos cada vez mais
sortimentos para acelerar a recorrência e a frequência dos nossos usuários.
Esse aumento se dará por três vias, conforme abaixo:
Expansão das ferramentas para vendedores C2C
Para expandir o alcance do Enjoei e atrairmos cada vez mais produtos, temos as seguintes iniciativas como prioridade:
•

Aumento do modelo de trade-in (troca de roupas usadas por desconto em loja): Temos operação que permite
aos clientes trocarem produtos usados da mesma marca por descontos de até 25% em peças da nova coleção.
Os produtos levados pelos clientes de volta para a loja serão vendidos na operação do enjuPRO, que repassará
o valor da venda descontada a comissão para a marca, à medida que os produtos são vendidos. Assim, a marca
gera fluxo para suas lojas além de criar um círculo virtuoso no ecossistema da indústria da moda.

•

Expandir a atuação do enjuPRO: O enjuPRO é uma operação que possui alta capacidade de ajudar as pessoas a
venderem aquilo que não usam mais, uma vez que fazemos toda a montagem de suas lojinhas. Essa operação está
disponível apenas para a cidade de São Paulo, mas o nosso plano é expandir o enjuPRO nacionalmente. Nosso
centro de distribuição em São Paulo tem a capacidade de armazenar milhões de produtos simultaneamente, e
possuímos uma operação eficiente para tal escala. Cada cliente no enjuPRO enviou em média 35 produtos por
lote, mais de uma vez por ano, no período de 12 meses findo em 30 de junho de 2020.

Expandir a participação de categorias
Atualmente estamos focados em artigos de moda, e planejamos expandir ainda mais nossas ofertas de moda
com um sortimento mais amplo de moda infantil e moda masculina, além de expandir nossas operações para
outras categorias com alto potencial de crescimento, incluindo casa e decoração e colecionáveis.
Expandir o modelo de negócios.
Planejamos expandir o modelo de B2B2C, que envolve a venda de itens não utilizados por marcas que fazem
parceria conosco, permitindo que tais marcas vendam novas coleções, coleções passadas e itens em oferta.
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Através de nossa listagem diferenciada, permitimos que as marcas posicionem seus produtos entre os itens
enviados pelos usuários, sem prejudicar a experiência dos compradores e vendedores, uma vez que o nosso
algoritmo prioriza os produtos com maior engajamento e interesse de cada usuário.
Entendemos que este modelo atende às marcas de todos os tamanhos, desde as mais autorais até grandes
marcas, por conta de nossa grande audiência e interesse específico dos nossos usuários.
Ampliar o uso da nossa carteira enjuBANK
Possuímos uma solução de pagamentos própria integrada ao nosso marketplace, a enjuBANK. Com a carteira
enjuBANK intermediamos todas as transações entre compradores e vendedores, promovendo uma experiência
mais simples e segura. O enjuBANK funciona como uma carteira onde o usuário pode tanto usar o saldo de
suas vendas para comprar novamente, como transferir o dinheiro para sua conta corrente.
Em conjunto com o serviço enjuPRO, planejamos oferecer crédito antecipado para uso na plataforma, onde os
produtos enviados para venda servirão como garantia. O crédito é sustentável, pois permite que as pessoas ampliem
seu poder de compra com o que elas têm e não usam mais. Pretendemos oferecer crédito para “super vendedores”,
entendidos como os vendedores da plataforma mais ativos, com maior número de vendas e melhor ranqueados dentro
da plataforma do Enjoei, de modo a antecipar os valores a receber por vendas futuras. Ainda em fase de avaliação
técnica e operacional, esses serviços serão disponibilizados para testes na plataforma assim que tal fase for concluída.
Ampliação dos serviços logísticos
As transações do Enjoei, são integradas ao nosso “logistic hub”, ferramenta que conecta os vendedores com as
soluções de entrega, garantindo uma experiência transparente nesse processo.
Consideramos dois parâmetros como essenciais para a entrega: nível de serviço e preço. Esses dois fatores
combinados ajudam a aumentar a conversão e recorrência de uso da plataforma por vendedores e compradores.
Oferecemos amplas soluções para os nossos usuários, bem como como redução do custo logístico e vamos
continuar investindo na ampliação da rede de parceiros para entregas de longa distância e entregas locais nas
grandes regiões metropolitanas.
Investimentos em tecnologia e inteligência artificial.
Nossa plataforma é desenvolvida por tecnologia própria apoiada pelo nosso time de data analytics. Com esse
fim, apresentamos abaixo alguns projetos com potencial de expansão.
Personalização
O engajamento dos usuários em nossa plataforma, navegando pelas buscas, interagindo com produtos,
seguindo lojinhas e marcas, comprando é essencial para o nosso modelo de negócios. Na medida que o
engajamento acontece, a experiência do usuário melhora, disparando notificações quando seus produtos
favoritos entram em promoção ou novidades de seu interesse acabam de chegar em nossa plataforma.
Dessa forma, a nossa plataforma permite que o usuário melhore sua própria navegação e contribuindo
ativamente para a experiência dos outros usuários na nossa plataforma, dando destaque para os melhores
produtos, aperfeiçoando de forma colaborativa nosso inventário.
Entendemos esse comportamento como uma grande oportunidade para tornar a experiência de cada usuário
mais personalizada e interessante. Nossa plataforma permite e incentiva um fluxo constante de interações e
pretendemos utilizar cada vez mais modelos de inteligência artificial para conectar interesses específicos com
nosso amplo inventário, lojinhas e marcas.
Além de personalização, os modelos de inteligência artificial serão cada vez mais importantes na evolução da
nossa plataforma, facilitando o cadastro de novos anúncios, ajudando na qualificação e descoberta dos
produtos, melhorando a conversão de compra, prevendo e evitando insucessos na experiência.
Experiência do usuário.
A usabilidade e facilidade de uso da nossa plataforma também são elementos essenciais que permitem a
manutenção e o crescimento do engajamento frequente da nossa comunidade. Somos referência neste quesito,
mas pretendemos continuar investindo na evolução constante da nossa plataforma, na retenção de nossos
usuários, buscando sempre trazer uma experiência transparente de engajamento no Enjoei.
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Satisfação da comunidade
Garantir a qualidade da experiência na nossa comunidade é fator chave para o Enjoei e para a recorrência dos
nossos clientes. Pretendemos investir cada vez mais nesse tema, com destaque para as seguintes frentes:
•

Qualificação e curadoria do inventário e dos vendedores: uso contínuo de tecnologia, inteligência
artificial e interações para manter a qualidade dos produtos, qualificar nossos vendedores, garantindo a
segurança e o sucesso na experiência dos usuários.

•

Atendimento: ampliação de investimento em atendimento, tanto em tecnologias e sistemas para facilitar o
autoatendimento e garantir rapidez na resolução de qualquer problema ou dúvida dos nossos usuários,
como também na ampliação de nossa equipe e canais de atendimento ao cliente.

Visão ESG
Nosso modelo de negócios se baseia na economia circular, incentivando a reutilização e revenda de peças de
roupa sem função. Esse novo ciclo colabora com a redução do impacto da indústria da moda sobre o meio
ambiente, incentivando a reutilização. O alinhamento do nosso negócio aos conceitos de ESG (environmental,
social and governance)é intrínseco às nossas atividades e operações.
Nosso modelo de negócios permite a expansão do mercado endereçável tradicional de vestuário, acessando não apenas
o mercado de varejo de roupas tradicional, mas também potencialmente o guarda-roupas de todos os usuários.
Considerando que, em média, cerca de 70% das roupas de uma mulher não são utilizadas, conforme dados do
“2018 Resale Report” da thredUP, a revenda torna-se um ótimo e sustentável negócio: permite uma renda
extra para o vendedor, a aquisição de uma peça mais acessível pelo comprador, e uma diminuição no impacto
ambiental causado ao planeta.
Também estamos socialmente engajados e todas as peças que chegam para a oferta no enjuPRO e que não são
aprovadas em nossa plataforma por não estarem em bom estado para a venda são doadas para instituições de
caridade, com total acordo dos donos das peças. Nos últimos dois anos, o Enjoei foi responsável pela
operacionalização da doação de mais de 120 mil peças por seus usuários.
COVID-19
A OMS declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia em razão da disseminação global do
Coronavírus (COVID-19) e esta declaração desencadeou severas medidas por parte das autoridades
governamentais no mundo todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes
públicos, fechamento prolongado de estabelecimentos de comércio em geral e locais de trabalho.
Monitoramos em tempo real a evolução das transações na nossa plataforma, conseguindo perceber
rapidamente variações causadas por fatores externos. Os impactos da COVID-19 foram sentidos no final do
mês de março, sem impactos materiais, sendo rapidamente recuperados. E os indicadores subsequentes
apresentaram tendência positiva.
Principais fatores de risco relacionados à Companhia
Nossas atividades, situação financeira, resultados operacionais e estratégias da Companhia estão sujeitos a
diversos fatores de risco. Abaixo estão listados apenas os cinco principais fatores de risco que podem nos
afetar de forma adversa e relevante. Para mais informações sobre estes fatores de risco listados abaixo e sobre
os demais fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” a partir da página 421 deste Prospecto, bem como o item “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário
de Referência anexo a este Prospecto.
Os negócios da Companhia são baseados em uma plataforma online para transações comerciais, na qual quase
todas as atividades dependem de usuários e, portanto, estão amplamente fora do controle da Companhia.
Os negócios da Companhia dependem principalmente de usuários que listam e compram produtos na
plataforma online da Companhia. A Companhia depende principalmente da atividade comercial e financeira
que seus usuários geram. A Companhia não escolhe quais itens serão listados, nem estabelece preços ou
outras decisões relacionadas aos produtos e serviços comprados e vendidos em sua plataforma. Portanto, os
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principais direcionadores dos negócios da Companhia estão fora de seu controle e a Companhia depende da
preferência contínua de milhões de usuários individuais por seus serviços online.
A Companhia não garante que estará sempre apta a oferecer aos seus usuários os produtos e serviços que
procuram. A Companhia está sujeita ainda a eventuais alterações de hábito de consumo e de demanda por
produtos e serviços por parte de seus usuários. Dessa forma, a Companhia pode não ser capaz de se antecipar
ou não responder de forma adequada às mudanças de hábito de seus usuários.
Dessa forma, a perda de usuários ou a queda de preferência pelo uso da plataforma online da Companhia
poderá afetar de forma significativa e adversa os negócios da Companhia e, por consequência, seus resultados
operacionais e situação financeira.
Problemas nos sistemas de tecnologia da informação, ou a incapacidade de acompanhar a velocidade do
desenvolvimento da tecnologia, poderão impactar adversamente as operações da Companhia.
As operações da Companha dependem em grande parte do seu sistema de informação, que é importante
ferramenta de administração dos recursos e controle de seus ativos tangíveis e intangíveis relevantes.
Problemas de operação ou de segurança nos sistemas da Companhia podem causar temporariamente a
interrupção de seu funcionamento. A possibilidade de ocorrência de tais problemas é exacerbada durante a
pandemia de COVID-19, inclusive em decorrência da implementação de home office para os funcionários da
Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de efetuar os reparos a tempo e, se essa eventual interrupção se
prolongar e causar a indisponibilidade de acesso ao sistema e/ou às informações, as operações da Companhia
e seus controles operacionais e financeiros podem ser prejudicados, o que pode afetar adversamente os
resultados da Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de atualizá-los de maneira constante,
acompanhando a velocidade do desenvolvimento tecnológico, suas operações poderão ser prejudicadas, o que
pode afetar adversamente os resultados da Companhia.
O sucesso e habilidade da Companhia de oferecer produtos e serviços online e de alta qualidade depende da
operação eficiente e ininterrupta de seus sistemas de tecnologia da informação e computação. Qualquer falha
nos sistemas de computação e tecnologia da informação da Companhia em operar efetivamente ou de se
integrar a outros sistemas, inadequações de performance ou violações em segurança podem causar
interrupções ou falhas nos sistemas, que como consequência podem causar a indisponibilidade da sua
plataforma, afetar a efetivação de pedidos de compras e vendas e a entrega de produtos, resultando em perdas
à performance da Companhia. Além do mais, falhas nos controles de segurança da rede também podem afetar
a performance, uma vez que os servidores são vulneráveis a ataques de vírus e quebras na segurança, podendo
causar interrupções, atrasos, perdas de dado ou incapacidade de aceitar e completar ordens. Os sistemas de
back-up para determinados aspectos das operações da Companhia não são totalmente redundantes e o plano
de recuperação de desastres pode não cobrir todos estes eventos.
Quaisquer falhas ou problemas podem, no futuro, afetar adversamente o número de clientes interessados em
comprar e vender os produtos na plataforma oferecida pela Companhia. Fatores que poderiam ocorrer e
prejudicar significativamente as operações, incluem: falhas no sistema e interrupções por perda de energia,
falhas em telecomunicações, sabotagem, vandalismo, ataques terroristas, cibernéticos e situações similares,
erros de softwares, vírus de computadores, disfunções físicas ou eletrônicas em nos sistemas de computadores
e data centers da Companhia. Além disso, quaisquer interrupções que afetem o site da Companhia também
poderiam causar danos à sua reputação, demandar gastos significativos de capital e outros recursos, e expor a
Companhia a riscos de perdas, processos judiciais e responsabilidades. Atualmente, a Companhia não possui
seguros de interrupção de negócios contratados para compensação por perdas que possam ocorrer como
resultado de quaisquer desses eventos. Assim, os resultados de operações da Companhia podem ser
negativamente afetados caso qualquer das interrupções descritas acima ocorra.
Falhas no sistema de segurança da Companhia com relação à proteção de informações confidenciais de
seus clientes, inclusive dados pessoais, e de sua rede podem vir prejudicar sua reputação e marca e afetar
substancialmente os negócios se os resultados das operações da Companhia.
Eventual falha da Companhia em impedir violações de segurança, na transmissão e armazenamento de dados
eletrônicos, afetando a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações armazenadas, poderá
prejudicar a reputação e a marca da Companhia e, ainda, afetar substancialmente o negócio e os resultados das
operações da Companhia. A possibilidade de ocorrência de uma falha é exacerbada durante a pandemia de COVID19, inclusive em decorrência da implementação de home office para os funcionários da Companhia.

21

A Companhia depende de tecnologias de criptografia e autenticação eletrônica de terceiros para efetuar a
transmissão segura de informações confidenciais, incluindo números de cartão de crédito utilizado nas
transações efetuadas em sua plataforma. Avanços tecnológicos, novas descobertas no campo da criptografia
ou outros desenvolvimentos poderão resultar na exposição de falhas nas tecnologias que a Companhia utiliza
para proteger dados pessoais fornecidos pelos clientes durante as operações de compra. Ainda, a Companhia
está suscetível a usos impróprios ou ilegais, incluindo vendas fraudulentas e ilícitas nos meios de pagamento
aceitos pela Companhia, bem como fraudes bancárias, que podem resultar em perdas financeiras.
Além disso, a Companhia armazena dados que contém detalhadas informações demográficas e de compras
e/ou vendas de cada um de seus clientes em seu banco de dados, hospedado em sua intranet, que está sujeita a
ataques externos de usuários de redes públicas. Qualquer comprometimento da segurança da Companhia
poderá prejudicar sua reputação e marca e expor a Companhia a situações de litígio, nas quais a Companhia
poderá ser obrigada a indenizar a parte prejudicada, afetando, assim, negativamente o negócio e os resultados
das operações da Companhia. Ademais, qualquer pessoa capaz de burlar as medidas de segurança da
Companhia poderá se apropriar de informações confidenciais ou causar interrupções em suas operações.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita às leis e normas que podem exigir notificação de incidentes de
segurança a órgãos reguladores, clientes ou funcionários, assim como pode ter que reembolsar e/ou indenizar
clientes ou operadores de cartões de crédito por quaisquer recursos furtados em decorrência de quaisquer
violações ao sistema de segurança da Companhia, situações que poderiam aumentar significativamente os
seus custos e reduzir sua atratividade.
Em consequência da grande dependência da tecnologia para as atividades da Companhia, também podemos
incorrer em perdas financeiras devido a impactos de dificuldades técnicas nas operações da Companhia.
Adicionalmente, os sistemas de informação estão expostos a vírus, maliciosos (malware) e outros problemas,
como por exemplo crimes e ataques cibernéticos, que podem interferir inesperadamente nas operações da
Companhia. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá resultar em um efeito material adverso sobre os
negócios e causar danos à reputação e marca da Companhia, resultados de operações e perdas financeiras.
Falhas de segurança que acarretem na perda de dados e informações podem, ainda, além de impedir o adequado
desenvolvimento das atividades da Companhia, interferir no cumprimento de suas obrigações legais, como, por
exemplo, a retenção de guarda de registros de acesso à aplicação exigida pela Lei nº 12.965/2014 (o Marco Civil da
Internet, “MCI”). Ainda, eventuais falhas em armazenar dados de acesso e utilização da plataforma de vendas pela
Companhia pode dificultar ou impedir a defesa de seus interesses em eventuais ações judiciais ou administrativas,
como, por exemplo, para investigação de fraudes e recuperação de valores.
Riscos associados aos pagamentos realizados na plataforma da Companhia via cartões de crédito poderão
afetar adversamente os negócios da Companhia e seus resultados operacionais.
A Companhia assume riscos atrelados aos pagamentos realizados em sua plataforma via cartão de crédito,
visto que os pagamentos efetuados com cartão de crédito não possuem verificação de titularidade, por se
tratarem de transação online. Tais riscos podem ser originados, por exemplo, pelo uso não autorizado de
cartão de crédito de terceiros, roubo de identidade, bem como invasões para aprovação de transações
fraudulentas em perfis com histórico positivo de compras no site. Tais riscos podem acarretar na não
conclusão dos serviços de compra e venda, bem como em perdas devido a reclamações de clientes junto às
administradoras de cartões de crédito com a justificativa de que não autorizaram determinadas transações.
Adicionalmente, a Companhia também se obriga, perante as entidades subadquirentes, a cumprir as
determinadas regras operacionais das diferentes bandeiras de cartão de crédito aceitas na plataforma. Tais
bandeiras de cartão de crédito podem adotar novas regras operacionais ou reinterpretar as regras existentes.
Caso a Companhia não seja capaz de se adaptar a essas novas regras ou interpretações, poderá perder o direito
de aceitar determinadas bandeiras de cartão de crédito.
Uma falha no controle adequado de operações fraudulentas de cartão de crédito, bem como a não adaptação
da Companhia às regras estabelecidas pelas bandeiras de cartão de crédito, poderá gerar reembolsos a serem
efetuados pela Companhia e prejudicar a reputação e resultados financeiros da Companhia, o que poderá
afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
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A Companhia e os vendedores da plataforma contam com serviços de logística e entrega de produtos.
A Companhia, no caso de produtos vendidos por meio do enjuPRO, e a maioria dos vendedores da plataforma
contam com vários serviços de terceiros, como os Correios, para entregar seus produtos aos compradores.
Adicionalmente, os vendedores da plataforma contam com serviços de logística prestados pela Companhia
relativos à utilização de um centro de distribuição para armazenamento e distribuição de seus produtos.
Qualquer fator que impeça o armazenamento, distribuição e a entrega oportuna de mercadorias aos
compradores pode prejudicar os vendedores e afetar negativamente a reputação da Companhia. Atrasos ou
interrupções podem ser causados por eventos que estão fora do controle dos serviços de armazenamento,
distribuição e entrega, como caso fortuito, desastres naturais, interrupções no transporte, ciberataques,
condições climáticas adversas, terrorismo, crises de saúde pública, conflitos políticos ou greves. Os contratos
com determinados serviços de entrega que permitem fornecer etiquetas de remessa pré-pagas como uma
conveniência para os vendedores não exigem que esses fornecedores ofereçam serviços de retorno dos
produtos aos vendedores. Se as mercadorias vendidas na plataforma da Companhia não forem entregues em
condições adequadas, em tempo hábil ou a taxas de envio que os compradores estão dispostos a pagar, a
reputação e os negócios da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Eventos Recentes
Em 28 de setembro de 2020, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia em R$10.232.890,00,
mediante emissão de 21.754.366 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Ato contínuo, foi
aprovado o grupamento das 171.287.748 ações ordinárias de emissão da Companhia, na razão de
1,145481669 ação para 1 ação, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 149.533.382 ações
ordinárias. Para mais informações, veja os itens “17.2 - Aumentos do capital social” e “17.3 - Informações
sobre desdobramentos, grupamentos e bonificações de ações” do Formulário de Referência nas páginas 645 e
646, respectivamente, deste Prospecto.
Em 30 de setembro de 2020, foi aprovado o Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações de emissão da
Companhia (“Primeiro Programa”), abrangendo 9.549.613 opções do Plano de Outorga de Opção de
Compra de Ações aprovado em assembleia geral realizada em 31 de agosto de 2020 (“Plano de Opções”),
bem como foi autorizado à administração da Companhia celebrar os respectivos contratos de outorga de
opções nos termos do Primeiro Programa. Na data deste Prospecto, o Primeiro Programa havia estabelecido a
outorga de 9.549.613 opções a determinados beneficiários que tiveram papel essencial no desenvolvimento da
Companhia, condicionando o exercício de tais opções ao transcurso de períodos de carência que somente se
iniciarão na data de divulgação do Prospecto Definitivo. Para mais informações sobre o Plano de Opções e o
Primeiro Programa, veja a seção “13 – Remuneração dos administradores” do Formulário de Referência a
partir da página 591 deste Prospecto, bem como a seção “Diluição” na página 114 deste Prospecto.
Em 2 de outubro de 2020, foram aprovadas as incorporações reversas, pela Companhia, de suas holdings
controladoras, Enjoei, LLC e Enjoei Ltd., de modo que os antigos acionistas da Enjoei Ltd. passaram a deter
participação diretamente na Companhia, na proporção de suas participações anteriormente detidas na Enjoei
Ltd. Para mais informações, veja os itens “15.1 / 15.2 - Posição Acionária” e “15.7 - Principais eventos
societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas” do Formulário de Referência nas páginas 623 e
635, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “Informações sobre a Oferta - Principais acionistas
e Administradores” na página 46 deste Prospecto.
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IDENTIFICAÇÃO DA COMPANHIA, ACIONISTAS VENDEDORES, COORDENADORES DA
OFERTA, CONSULTORES E AUDITORES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a Companhia e a
Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830
12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição
CEP 04.543-900
São Paulo – SP
At.: Guilherme Soares Almeida
Tel.: +55 (11) 3197-4884
Website: ri.enjoei.com.br
Aram

Bessemer

850 New Burton, Suite 201, Cogency Global Inc,
19904, Dover, Delaware, EUA
At.: Deborah Binsztok / Jéssica Borges
Tel.: +55 (21) 2155-4591 / +55 21 2155-4471

c/o Bessemer Venture Partners, 1865 Palmer Ave.
Suite 104, Larchmont NY 10538 USA
Attention: General Counsel
Telephone: 914-833-5300

Dynamo

Estoril

Dynamo Brasil Master LLC
Av. Ataulfo de Paiva, n° 1.235, 6° andar, Leblon
CEP 22440-032, Rio de Janeiro, RJ
At.: Emerson Melo
Tel.: +55 (21) 2512-9394

Estoril Investments S.À R.L., SPF
4, Heinrich Heine
L-1720, Luxemburgo
At.: Hans-Phillip Müller
Tel.: +352 264491
Monashees

Rua Samuel Morse, 74, cj 93
CEP 04576-060, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo
At. Sr. Eric Acher
Tel.: +55 (11) 5501-2063
Coordenadores da Oferta
Banco BTG Pactual S.A. ou Coordenador Líder
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Fabio Nazari
Tel.:+55 (11) 3383-2000
Website: https://www.btgpactual.com

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
Website: https://www.bradescobbi.com.br/

Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º, 10º (parte),
11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares
CEP 04538-905
São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: + 55 (11) 4950-3700
Website: www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909,
Torre Sul, 30º andar, CEP 04543-010 São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
Website: http://www.xpi.com.br
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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. Anderson Brito
Telefone: (11) 2767-6561
http://www.ubsbb.com/
Consultores Legais Locais da Companhia,
Acionistas Fundadores, Dynamo e certos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1227 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Rodrigo Junqueira e Sra. Jana Araujo
Tel.: +55 (11) 3024-6100
Website: https://lefosse.com/

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados
Rua Funchal, nº 418, 11º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Alexandre Barreto
Tel.: +55 (11) 3089-6500
Website: http://www.cesconbarrieu.com.br/
Consultores Legais Locais da Bessemer e
Monashees

Consultores Legais Locais da Aram

Pinheiro Guimarães
Mattos Filho Advogados
Av. Rio Branco, 181, 27º Andar, 20040-918, Rio de Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 447
Janeiro, RJ
CEP 01403-001, São Paulo, SP
At.: Plinio Pinheiro Guimarães
At.: Sra. Vanessa Fiusa
Tel.: +55 21 4501.5000
Tel.: +55 (11) 3147-2834
https://www.pinheiroguimaraes.com.br/
Website: https://www.mattosfilho.com.br/
Consultores Legais Locais da Estoril e certos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Av. Brig. Faria Lima, 3.144, 11º andar
CEP 01451-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Gustavo Rugani e Sr. Elie J. Sherique
Telefone: +55 11 3150-7000
https://www.machadomeyer.com.br/

Consultores Legais Externos da Monashees
Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin &
Hachigian, LLP
1250 Broadway, New York, NY 10001
At.: Brian C. Hutchings, Esq.
Tel.: 212-730-8133
www.gunder.com

Consultores Legais Externos
da Companhia, Acionistas Fundadores, Dynamo,
Monashees, Estoril, Aram e Certos Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas
White & Case LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 4º Andar
CEP 01452-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Donald Baker
Tel.: +55 (11) 3147-5601
https://www.whitecase.com/

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 7º Andar
CEP 04538‐133, São Paulo, SP
At.: Sr. Mathias von Bernuth
Tel.: +55 (11) 3708-1840
Website: https://www.skadden.com/
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Consultores Legais Externos da Bessemer
Maples and Calder
PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands
At.: Grant Dixon
Tel.: +1345 814-5507
https://maples.com

Goodwin Procter LLP
100 Northern Avenue
Boston, MA 02210
At.: Gregg L. Katz
Tel.: 617-570-1000
Website: https://www.goodwinlaw.com/
Auditor Independente da Companhia
Grant Thornton Auditores Independentes
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 105,
12º Andar, Torre Berrini One, Itaim Bibi
CEP 04571-900, São Paulo, SP
At.: Régis Eduardo Baptista dos Santos
Tel.: +55 (11) 3886-5100
Website: www.grantthornton.com.br

Declaração de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade das
informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a
partir da página 145.
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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 20 e 104, respectivamente, deste
Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 421, nas informações trimestrais, nas demonstrações contábeis, e nas respectivas notas explicativas das
demonstrações contábeis, anexas a este Prospecto a partir da página 215, para melhor compreensão das atividades
da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Aram, Bessemer, Dynamo, Estoril e Monashees e Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas, considerados em conjunto.

Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas

Acionistas Fundadores, Arnaldo Goldemberg, Bruno Rudge, Mario
Coelho Joppert, Cristiano de Mesquita Souza, Bruno Pinheiro Lima
Rapparini Soares, Dimitri Moufarrege, Gustavo Berg Ioschpe, Piero Paolo
Picchioni Minardi; e Gregory Louis Reider, considerados em conjunto.

Ações

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

Ações Adicionais

Montante de até 19.253.025 Ações de emissão da Companhia,
correspondentes a até 20% (vinte por cento) da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares), sendo até
6.738.559 novas Ações a serem emitidas pela Companhia e até 12.514.466
Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
na proporção indicada na seção “Informações Sobre a Oferta – Quantidade,
Montante e Recursos Líquidos” na página 52 deste Prospecto, que poderá ser
acrescido à Oferta nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM
400, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas.

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

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares, estima-se que 167.521.497 Ações de emissão da
Companhia, representativas 85,70% do seu capital social, estarão em
circulação no mercado. Considerando a colocação da totalidade das Ações
Adicionais e das Ações Suplementares, estima-se que 189.311.115 Ações
de emissão da Companhia, representativas de aproximadamente 87,38%
do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Para mais
informações, veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do
Capital Social” na página 45 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Montante de até 14.439.768 novas Ações a serem emitidas pela
Companhia, correspondentes a até 15% (quinze por cento) da quantidade
de Ações inicialmente ofertada, que poderá ser acrescido à Oferta nos
termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, nas mesmas condições e pelo
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, opção essa a ser exercida
nos termos dos normativos aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400.

Agentes de Colocação
Internacional

O BTG Pactual US Capital, LLC, Bradesco Securities, Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, e XP Investments US, LLC, e pela UBS Securities LLC
considerados em conjunto.
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Agente Estabilizador

O Bradesco BBI, agente autorizado a realizar operações de estabilização de
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro, nos
termos do Contrato de Estabilização.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser disponibilizado em até 6 (seis)
meses, contados a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, na
forma do artigo 29 e anexo V da Instrução CVM 400, a ser
disponibilizado nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 82 deste Prospecto, informando
acerca do resultado final da Oferta.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, a ser disponibilizado na forma do artigo 52 e
anexo IV da Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 82 deste
Prospecto, informando acerca do início do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente disponibilizado, nos termos dispostos no artigo 27
da Instrução CVM 400, na hipótese de suspensão ou qualquer modificação na
Oferta, disponibilizado nos endereços indicados na seção “Disponibilização de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 82 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

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, foram aprovadas com base nas deliberações tomadas
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em
31 de agosto de 2020, cuja ata foi protocolada na JUCESP, em 30 de
setembro de 2020, sob o nº 1147105/20-0, e publicada no DOESP e no jornal
“Diário Comercial” em 03 de outubro 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 do registro da
Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e
publicada no jornal “Diário Comercial” na data de divulgação do Anúncio
de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A alienação de ações de emissão da Companhia e de titularidade da
Estoril no âmbito da Oferta Secundária foi aprovada por meio da Ata
Circular do Conselho de Administração da Estoril realizada em 05 de
outubro de 2020, não sendo necessária aprovação específica para a
fixação do Preço por Ação. Salvo pela aprovação societária da Estoril,
não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos demais
Acionistas Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a
fixação do Preço por Ação.
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Atividade de Estabilização e
Formador de Mercado

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo
critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço das Ações
da Companhia na B3, por um período compreendido entre a data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, e o 30º (trigésimo) dia, inclusive,
contado de tal data, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no
Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e
aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM 476, antes da disponibilização
do Anúncio de Início.
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 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.
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, em relação às Ações, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar
a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado
secundário, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.

Aviso ao Mercado

Aviso disponibilizado em 06 de outubro de 2020, a ser novamente
disponibilizado em 15 de outubro de 2020, data do início do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com objetivo
de apresentar uma relação completa das Instituições Consorciadas
participantes da Oferta, incluindo informações relacionadas ao
recebimento de Pedidos de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da
Instrução CVM 400, nos endereços indicados na seção “Disponibilização
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 82 deste Prospecto.

Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.

BTG Pactual ou Coordenador
Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Companhia

Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.

Capital Social

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$159.766.272,00, totalmente subscrito e integralizado, representado por
149.533.382 ações ordinárias de emissão da Companhia, todas
nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames.

Contrato de Colocação

Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias de Emissão, da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos Coordenadores
da Oferta e pela B3, na qualidade de interveniente anuente.
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Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., celebrado entre os Acionistas
Fundadores, na qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na
qualidade de tomador, e a Corretora.

Contrato de Estabilização

Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço das Ações
Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A., a ser
celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, o Agente
Estabilizador, a Corretora, que rege os procedimentos para a realização de
operações de estabilização de preços das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro pelo Agente Estabilizador, o qual foi
devidamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos
termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado 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.

Coordenadores da Oferta

O BTG Pactual, o Bradesco BBI, o J.P. Morgan, a XP e a UBS,
considerados em conjunto.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado da
Oferta” na página 61 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações, exceto com relação à
distribuição das Ações Suplementares, que deverá ser realizada dentro do
prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, com a entrega das Ações, sem considerar as Ações
Suplementares, aos respectivos investidores.

Data de Liquidação das Ações
Suplementares

Data da liquidação física e financeira das Ações Suplementares, que
deverá ser realizada até o 2º (segundo) dia útil contado da(s) respectiva(s)
data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares.

Destinação de Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária obtidos por nós com a
Oferta serão destinados integralmente para: (i) expansão da marca e da base
de usuários da Companhia; (ii) investimentos em políticas comerciais com
foco em melhoria de conversão e recorrência; (iii) expansão do time para
desenvolvimento do produto; e (iv) soluções fintech.
Não receberemos qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária. Para
mais informações, ver seção “Destinação dos Recursos” na página 112
deste Prospecto.
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Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e
restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia a elas
subjacentes, nos termos previstos no seu Estatuto Social, no Regulamento do
Novo Mercado e na Lei das Sociedades por Ações, conforme descritos a partir
da página 121 deste Prospecto e na seção “18. Valores Mobiliários” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 649.

Distribuição parcial

Não será admitida a distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso
não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade das Ações
inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente
depositados pelos Investidores Não Institucionais deverão ser
integralmente devolvidos, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo máximo de 3 (três)
dias úteis contados da data de disponibilização do comunicado de
cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que o
regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e
que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja demanda
suficiente para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da
Oferta”, na página 108 deste Prospecto Preliminar.

Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Ocorrerá caso o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento)
do preço inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação que seja o
resultado da aplicação de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo da
Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte
por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos
termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular
CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do
seu Pedido de Reserva, sem quaisquer ônus, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do Preço por Ação em valor
inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos Investidores Não
Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar
dispersão acionária na Oferta”, na página 107 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, foi determinada pela Companhia com base em suas
informações econômico-financeiras disponibilizadas neste Prospecto, a
fim de propor o valor que, no seu entendimento, melhor reflete o valor das
Ações e levando em consideração um preço que favoreça os objetivos de
dispersão e liquidez pretendidos para a Oferta. Estima-se que o Preço por
Ação estará situado entre R$10,25 e R$13,75, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de
Reserva serão normalmente considerados e processados, observada a
condição de eficácia indicada na seção “Informações Sobre a Oferta –
Procedimento da Oferta – Oferta de Varejo”, na página 68 deste
Prospecto.
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Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
subscrição/aquisição das Ações que devem ser considerados na
tomada da decisão de investimento, os investidores devem ler as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e 104 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 421, para ciência dos riscos que devem
ser considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, de integralizarem/liquidarem as Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas
pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e
até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A
garantia firme de liquidação, individual e não solidária, é vinculante a partir
do momento em que forem assinados o Contrato de Colocação e o Contrato
de Colocação Internacional e forem cumpridas as condições precedentes
neles previstas, concedido o registro da Companhia como companhia aberta
sob a categoria “A” pela CVM nos termos da Instrução CVM 480,
concedidos os registros da Oferta pela CVM, disponibilizado o Anúncio de
Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação, efetivamente
subscritas/adquiridas (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas
sem considerar as Ações Suplementares) por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação,
cada Coordenador da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual
da garantia firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia
firme de liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta
(considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as
Ações Suplementares); e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares)
efetivamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas por
investidores no mercado; multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos
do Contrato de Colocação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em
caso de exercício da garantia firme de liquidação, caso os Coordenadores da
Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação,
tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de
mercado das ações da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das atividades de
estabilização não estarão sujeitas a tais limites.
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Inadequação da Oferta

O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam
investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive
aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da
página 397, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada
de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir Ações ou com relação à
qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem
seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da
adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

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

Instituições Participantes da
Oferta

Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de restrição à emissão e/ou venda de Ações e de ações ordinárias
de emissão da Companhia, a serem assinados pela Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Administradores.

Investidores Estrangeiros

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

33

Investidores Institucionais

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

Investidores Não Institucionais

Investidores Private e Investidores de Varejo, considerados em conjunto.

Investidores Private

investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3, em todos os
casos, que (i) sejam considerados investidores qualificados nos termos da
regulamentação da CVM, (ii) que não sejam considerados Investidores de
Varejo, e (iii) que realizem Pedidos de Reserva durante o Período
de Reserva no âmbito da Oferta do Segmento Private.

Investidores Private
Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no âmbito da Oferta
do Segmento Private Lock-up, de forma direta, durante o Período de Reserva
ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, e que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do
Segmento Private.

Investidores Private Sem
Lock-up

Investidores Private que realizarem seus investimentos, no âmbito da Oferta
do Segmento Private Sem Lock-up, de forma direta, durante o Período de
Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, e que não
aderirem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up do
Segmento Private.

Investidores de Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com
sede no Brasil e clubes de investimento registrados na B3, que realizem
pedidos de investimento durante o Período de Reserva (conforme
definido abaixo) no âmbito da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo
Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no âmbito da
Oferta de Varejo Lock-up, de forma direta, durante o Período de Reserva ou
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, e que concordarem,
em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da Oferta de Varejo.

Investidores de Varejo Sem
Lock-up

Investidores de Varejo que realizarem seus investimentos, no âmbito da
Oferta de Varejo Sem Lock-up, de forma direta, durante o Período de
Reserva ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, e que
não aderirem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up da
Oferta de Varejo.
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Lock-up do Segmento Private

Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70 (setenta) dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar
(emprestar), contratar a venda, Ações que adquirirem no âmbito da Oferta do
Segmento Private Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do Segmento
Private Lock-up, cada Investidor Private Lock-up, ao realizar seu Pedido de
Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer
hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3
até o encerramento do Lock-up do Segmento Private. Não obstante o Lock-up
do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento
Private Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de
Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas
elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as
Ações adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private que foram
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou
Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, na página 111 deste Prospecto Preliminar.

Lock-up da Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, Ações que adquirirem no
âmbito da Oferta de Varejo Lock-up.
Dessa forma, como condição para a participação na alocação prioritária da
Oferta de Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao realizar seu
Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central
Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária
gerida pela B3 até o encerramento do prazo de 45 dias de Lock-up da Oferta
de Varejo. Não obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas
no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser outorgadas em garantia da Câmara
de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada
a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo que foram
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou
Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade da transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou
indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de
sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas
em determinadas situações”, na página 111 deste Prospecto Preliminar.
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J.P Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

Mecanismos de Garantia de
Dispersão Acionária

No contexto da Oferta de Não Institucional e considerando que devem ser
envidados melhores esforços para atingir a dispersão acionária, conforme
previsto no Artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado e segundo o
Plano de Distribuição, o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento), e,
no máximo, 20% (vinte por cento) da totalidade das Ações, considerando
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, a critério dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores
Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva.

Negociação na B3

As Ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo
Mercado a partir do dia útil seguinte à disponibilização do Anúncio de
Início sob o código “ENJU3”.

Oferta

Oferta Primária e Oferta Secundária.

Oferta Primária

Distribuição pública primária de, inicialmente, 45.935.000 Ações, a ser
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Lei 4.131, pela
Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560.

Oferta Secundária

Distribuição pública secundária de, inicialmente, 50.330.123 Ações de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, a ser
realizada no Brasil em mercado de balcão não organizado, em
conformidade com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade com os
mecanismos de investimento regulamentados pela Lei 4.131, Resolução
CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560.

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores Private, no montante de no mínimo 1% (um por
cento) e, no máximo, 10% das Ações (considerando as Ações Adicionais
e as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta do Segmento
Private Lock-up e Oferta do Segmento Private Sem Lock-up.

Oferta do Segmento
Private Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública aos
Investidores Private Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de
Investidores Private Lock-up (i) de até 0,7% (sete décimos por cento) do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e
(ii) superior a 0,7% (sete décimos por cento) do total das Ações, a
alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será
definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.
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Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

No contexto da Oferta do Segmento Private, a distribuição pública aos
Investidores Private Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de
Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,3% (três décimos por
cento)do total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 0,3% (três décimos por cento)do total das
Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i),
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo

Oferta aos Investidores de Varejo, no montante de, no mínimo, 10% e,
no máximo, 20% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais e
as Ações Suplementares), a qual compreende a Oferta de Varejo Lock-up
e Oferta de Varejo Sem Lock-up.

Oferta de Varejo Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos Investidores
de Varejo Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de Investidores de
Varejo Lock-up de (i) de até 7% (sete por cento) do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 7%
(sete por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante
mínimo estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

Oferta de Varejo Sem
Lock-up

No contexto da Oferta de Varejo, a distribuição pública aos Investidores
de Varejo Sem Lock-up, sendo certo que, caso haja demanda de
Investidores de Varejo Sem Lock-up de (i) de até 3% (três por cento) do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e
(ii) superior a 3% (três por cento) do total das Ações, a alocação,
respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso,
poderá haver rateio.

Oferta Institucional

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

Oferta Não Institucional

Oferta aos Investidores Não Institucionais, à qual será assegurado o
montante de, no mínimo, 11% (onze por cento) e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o
montante de, no máximo, 30% (trinta por cento), do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), realizada
pelas Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta de
Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Offering Memoranda

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

Opção a ser outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia ao Agente
Estabilizador, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação
das Ações Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações
incialmente ofertadas, opção essa a ser exercida nos termos dos normativos
aplicáveis, em especial, a Instrução CVM 400. O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação,
inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da
negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações
Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação,
por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações, no momento em que for fixado o Preço por Ação,
seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.

Pedido de Reserva

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

Período de Colocação

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

Período de Reserva

Período compreendido entre 15 de outubro de 2020, inclusive, e
26 de outubro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido exclusivamente no dia 15 de outubro de 2020,
data esta que antecede 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

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400 e
do artigo 1º, inciso VI, da Instrução da CVM 505: (i) controladores e/ou
administradores da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores e/ou
outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau;
(ii) controladores e/ou administradores das Instituições Participantes da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional; (iii) administradores,
funcionários, operadores e demais prepostos das Instituições Participantes
da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem
serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional desde que diretamente envolvidos na Oferta; (v)
demais profissionais que mantenham, com as Instituições Participantes da
Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de
prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de
intermediação ou de suporte operacional atinentes à Oferta; (vi)
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições
Participantes da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional ou
por pessoas a eles vinculadas, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vi) cônjuges ou companheiros, e filhos menores das pessoas
mencionadas nos itens (ii) a (v) acima; e (vii) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a Pessoas Vinculadas, salvo
se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
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Prazo de Distribuição

Prazo para distribuição das Ações que se encerrará (i) em até 6 (seis)
meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início, conforme
previsto nos artigos 18 e 29 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

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

Procedimento de Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, e
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta
de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% das Ações
inicialmente ofertadas. Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400,
caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das
Ações inicialmente ofertadas, não será permitida a colocação, pelos
Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as respectivas intenções de investimento
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por
Investidores Não Institucionais no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas não serão cancelados. A participação de Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá resultar em redução da liquidez das
ações de emissão da Companhia no mercado Secundário. Para mais
informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam
consideradas Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá afetar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 107 deste
Prospecto Preliminar.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 para proteção (hedge) em operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência são permitidas na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e Secundária de
Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet
S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo ao Prospecto Definitivo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet
S.A., incluindo o Formulário de Referência anexo a este Prospecto e
eventuais aditamentos e/ou suplementos.

Prospectos

Prospecto Definitivo e este Prospecto Preliminar, em conjunto.

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

Rateio Oferta do Segmento
Private Sem Lock-up

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

Rateio Oferta de Varejo
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Lock-up (a) seja igual ou
inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Lock-up, não
haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo Sem Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos no âmbito da
Oferta de Varejo; ou (b) exceda o montante de Ações destinados à Oferta
de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.
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Rateio Oferta de Varejo Sem
Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos
Pedidos de Reserva de Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) seja igual
ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de Varejo Sem
Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up,
de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão destinadas, a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo
Lock-up ou aos Investidores Institucionais, observado os limites previstos
no âmbito da Oferta de Varejo; ou (b) exceda o montante de Ações
destinados à Oferta de Varejo Sem Lock-up, será realizado rateio
proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.

Registros da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolizado perante a CVM em 1º de
setembro de 2020, estando a presente Oferta sujeita a prévia aprovação e
registro da CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às Instituições
Participantes da Oferta, nos endereços indicados na seção “Informações
Adicionais” na página 80 deste Prospecto.

Resolução de Conflitos

A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho
fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de
seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores e membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes
das disposições contidas na Lei do Mercado de Capitais, na Lei das
Sociedades por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil
e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes no
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
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Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de
Administração
e
da
Diretoria
Estatuária
da
Companhia
(“Administradores”) celebrarão acordos de restrição à emissão e/ou venda
de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumento de
Lock-Up”), por meio dos quais 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 do Prospecto Definitivo (“Período
de Lock-up”), conforme seja aplicável em cada Instrumento de Lock-up, a
não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta ou indiretamente,
conforme aplicável em cada caso, sem o prévio consentimento dos
Agentes de Colocação Internacional e dos Coordenadores da Oferta:
(i) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, contratar a compra,
empenhar, emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia de
compra ou venda, realizar qualquer venda a descoberto (short sale) ou
emprestar ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos,
com relação a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia,
quaisquer opções ou certificados (warrants) ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações ordinárias
de emissão da Companhia ou que representem o direito de receber
quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer
participação no capital social da Companhia, seja direta ou indiretamente
(incluindo, mas não se limitando, quaisquer ações ordinárias relativas ao
capital social da Companhia ou outros valores mobiliários que possam ser
atribuídos, de titularidade direta ou beneficiária pela Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Administradores, nos termos e de acordo com
as regras e regulamentação da SEC ou do Brasil), bem como valores
mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de uma opção
ou certificado relativo às ações ordinárias de emissão da Companhia
(“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer
contrato de hedge ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual
seja vendido, emprestado, penhorado, disposto ou transferido, no todo ou
em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade
de qualquer direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação, conforme prevista no item (i)
acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma
de pagamento; (iii) protocolar ou submeter, ou fazer com que seja
protocolado ou submetido, inclusive por meio de submissão confidencial,
um pedido de registro, prospecto ou prospecto suplementar (ou
aditamento ou suplemento de quaisquer dos documentos
supramencionados), conforme os termos do Securities Act ou das leis
brasileiras; ou (iv) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer
operação especificada nos itens (i), (ii) e (iii) acima.
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As restrições previstas acima com relação aos Acionistas Vendedores e os
Administradores são expressamente acordadas para evitar que os
Acionistas Vendedores e os Administradores se envolvam em qualquer
transação de hedge ou outra transação que tenha como objetivo ou que
seja razoavelmente esperado que leve ou resulte na emissão de novas
ações ordinárias de emissão da Companhia ou a venda ou a disposição de
ações ordinárias de emissão da Companhia, mesmo que tais valores
mobiliários venham a ser transferidos por alguém que não os Acionistas
Vendedores e os Administradores. A proibição com relação à realização
de hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda
a descoberto ou qualquer aquisição, venda ou outorga de qualquer direito
(incluindo, sem limitação, qualquer opção de compra ou de venda,
forward, swap ou outra transação com derivados ou qualquer combinação
deste) com relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou parcela do capital social da Companhia, ou quaisquer
outros valores mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário
que inclua, se relacione ou venha a derivar de qualquer parte significante
do valor das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e
Administradores no mercado aberto após a data de conclusão da Oferta
não estarão sujeitas às restrições listadas acima. Ainda, as vedações
listadas acima não se aplicarão, em certas hipóteses, incluindo, mas não se
limitando, às seguintes transferências: (i) como doações de boa-fé; (ii) a
um trust em benefício direto ou indireto do próprio signatário do
instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) a
qualquer afiliadas conforme definidas na Rule 501 (b) da Regulação D do
Securities Act, ou (iv) com o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
respectivamente, desde que (A) qualquer transferência, disposição ou
distribuição com relação aos itens (i), (ii), (iii) e (iv) e o cessionário se
comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do Período de
Lock-Up e confirme que está cumprindo os termos aqui previstos desde a
presente data, conforme aplicável, (B) com relação aos itens (i), (ii) e (iii),
a transferência não envolva provisão para valor e (C) com relação aos
itens (i), (ii) e (iii), nenhuma transferência deve resultar de um pedido de
registro público ou anúncio relativo ao mesmo durante o Período de
Lock-up. Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato”
qualquer relacionamento de sangue, matrimonial, parceria doméstica ou
adoção, até o primeiro primo. Sem prejuízo do disposto acima, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores poderão
transferir Valores Mobiliários sujeito ao Lock-up em determinadas
hipóteses expressamente previstas no Contrato de Distribuição.
Para mais informações, veja o fator de risco “A emissão, a venda ou a
percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de 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” constante da seção “Fatores de Risco – Riscos
Relacionados à Oferta e às Ações” na página 106 do Prospecto
Preliminar.
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UBS BB

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

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

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

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

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

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento superior a R$1.000.000,00 por
Investidor Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por
Investidor Private.

Valor Total da Oferta

R$1.155.181.476,00, considerando o Preço por Ação, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações
Suplementares.

XP

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

44

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$159.766.272,00, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 149.533.380 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado em até 235.533.382 ações ordinárias de
emissão da Companhia, independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações a serem emitidas e as demais condições
de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado.
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.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

149.533.382
149.533.382

195.468.382
195.468.382

(1)
(2)

159.766.272,00
159.766.272,00

710.986.272,00
710.986.272,00

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

149.533.382
149.533.382

202.206.941
202.206.941

(1)
(2)

159.766.272,00
159.766.272,00

791.848.980,00
791.848.980,00

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

149.533.382
149.533.382

209.908.150
209.908.150

(1)
(2)

159.766.272,00
159.766.272,00

884.263.488,00
884.263.488,00

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa de preços. O Preço por Ação poderá, eventualmente, ser fixado em
valor acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

149.533.382
149.533.382

216.646.709
216.646.709

(1)
(2)

159.766.272,00
159.766.272,00

965.126.196
965.126.196,00

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Sem dedução de comissões e despesas da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Após a realização da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, um montante de até
167.521.497 Ações, representativas de 85,70% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, um
montante de até 174.871.347 Ações, representativas de 86,48% do seu capital social, estarão em circulação no
mercado.
Após a realização da Oferta, considerando a colocação das Ações Adicionais e sem considerar a colocação
das Ações Suplementares, um montante de até 181.961.265 Ações aproximadamente, 86,69% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado.
Após a realização da Oferta, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e considerando a colocação
das Ações Suplementares, um montante de até 189.311.115 Ações aproximadamente, 87,38% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado.
Principais acionistas e Administradores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por acionistas
titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos Administradores da Companhia
na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Acionistas
Ana Luiza McLaren ...................................................................
Tie Lima .....................................................................................
Arnaldo Goldemberg .................................................................
Aram ..........................................................................................
Bessemer ....................................................................................
Dynamo ......................................................................................
Estoril .........................................................................................
Monashees .................................................................................
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas(1)(2)...............................
Administradores(1) ......................................................................
Ações em tesouraria...................................................................
Outros.........................................................................................
Total ..........................................................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
17.407.738
13.156.778
12.031.807
18.129.279
27.202.021
11.828.755
13.755.177
23.087.999
7.269.747
438.821
–
5.225.260
149.533.382

11,64
8,80
8,05
12,12
18,19
7,91
9,20
15,44
4,86
0,29
–
3,49
100,00

Não considera participação acionária detida por Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima e Tiê Lima.
Não considera participação acionária detida por Arnaldo Goldemberg.
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Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
15.666.964
11.841.100
10.227.036
12.690.495
10.880.808
8.280.128
9.628.624
9.235.200
5.088.823
438.821
–
101.490.383
195.468.382

8,02
6,06
5,23
6,49
5,57
4,24
4,93
4,72
2,60
0,22
–
51,92
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementar e sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionistas
Ana Luiza McLaren ...........................................................
Tie Lima .............................................................................
Arnaldo Goldemberg .........................................................
Aram ..................................................................................
Bessemer ............................................................................
Dynamo ..............................................................................
Estoril .................................................................................
Monashees .........................................................................
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas(1)(2).......................
Administradores(1) ..............................................................
Ações em tesouraria...........................................................
Outros.................................................................................
Total ..................................................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
17.407.738
13.156.778
12.031.807
18.129.279
27.202.021
11.828.755
13.755.177
23.087.999
7.269.747
438.821
–
5.225.260
149.533.382

11,64
8,80
8,05
12,12
18,19
7,91
9,20
15,44
4,86
0,29
–
3,49
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
15.666.964
11.841.100
10.227.036
12.690.495
10.880.808
8.280.128
9.628.624
9.235.200
5.088.823
438.821
–
115.930.151
209.908.150

7,46
5,64
4,87
6,05
5,18
3,94
4,59
4,40
2,42
0,21
–
55,23
100,00

Não considera participação acionária detida por Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima e Tiê Lima.
Não considera participação acionária detida por Arnaldo Goldemberg.

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Acionistas
Ana Luiza McLaren ...........................................................
Tie Lima .............................................................................
Arnaldo Goldemberg .........................................................
Aram ..................................................................................
Bessemer ............................................................................
Dynamo ..............................................................................
Estoril .................................................................................
Monashees .........................................................................
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas(1)(2).......................
Administradores(1) ..............................................................
Ações em tesouraria...........................................................
Outros.................................................................................
Total ..................................................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
17.407.738
13.156.778
12.031.807
18.129.279
27.202.021
11.828.755
13.755.177
23.087.999
7.269.747
438.821
–
5.225.260
149.533.382

11,64
8,80
8,05
12,12
18,19
7,91
9,20
15,44
4,86
0,29
–
3,49
100,00

Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
15.318.809
11.577.964
9.866.082
9.064.639
4.915.668
7.570.404
9.628.624
8.665.868
4.416.655
438.821
–
120.743.408
202.206.941

7,58
5,73
4,88
4,48
2,43
3,74
4,76
4,29
2,18
0,22
–
59,71
100,00

Não considera participação acionária detida por Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima e Tiê Lima.
Não considera participação acionária detida por Arnaldo Goldemberg.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando o exercício da Opção de Ações Suplementares e as
Ações Adicionais:
Acionistas
Ana Luiza McLaren ...........................................................
Tie Lima .............................................................................
Arnaldo Goldemberg .........................................................
Aram ..................................................................................
Bessemer ............................................................................
Dynamo ..............................................................................
Estoril .................................................................................
Monashees .........................................................................
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas(1)(2).......................
Administradores(1) ..............................................................
Ações em tesouraria...........................................................
Outros.................................................................................
Total ..................................................................................
(1)
(2)

Composição Atual
Ações Ordinárias
%
17.407.738
13.156.778
12.031.807
18.129.279
27.202.021
11.828.755
13.755.177
23.087.999
7.269.747
438.821
–
5.225.260
149.533.382

11,64
8,80
8,05
12,12
18,19
7,91
9,20
15,44
4,86
0,29
–
3,49
100,00

Não considera participação acionária detida por Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima e Tiê Lima.
Não considera participação acionária detida por Arnaldo Goldemberg.
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Composição Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
15.318.809
11.577.964
9.866.082
9.064.639
4.915.668
7.570.404
9.628.624
8.665.868
4.416.655
438.821
–
135.183.176
216.646.709

7,07
5,34
4,55
4,18
2,27
3,49
4,44
4,00
2,04
0,20
–
62,40
100,00

Para informações adicionais sobre os acionistas da Companhia, veja o item “15 - Controle e Grupo
Econômico” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 623.
Identificação dos Acionistas Vendedores.
Seguem abaixo descrições dos Acionistas Vendedores:
Aram
Aram, LLC., limited liability corporation, sociedade constituída de acordo com as Leis do Estado de
Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no CPNJ/ME sob o nº 39.241.414/0001-48, com endereço em
Congency Global Inc., 850 New Burton Road, #201, Dover, Delaware 19904.
Bessemer
Bessemer Venture Partners VIII Institutional L.P., limited partnership, com endereço na Palmer Avenue,
No. 1865, Suite 104, Larchmont, Nova York, Estados Unidos, 10538.
Bessemer Venture Partners VIII Parallel L.P., limited liability partnership, com endereço na Palmer
Avenue, No.1865, Suite 104, Larchmont, Nova York, Estados Unidos, 10538.
Dynamo
Dynamo Brasil Master LLC, limited liability company, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.562.017/0001-05,
com endereço na 251 Little Falls Drive, Delaware, Wilmington, Estados Unidos, 19808, representada por sua
instituição gestora, Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., sociedade limitada, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 07.880.927/0001-02, com sede na Av. Ataulfo de Paiva, nº 1.235, 6º andar, Leblon, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Estoril
Estoril Investments S.à r.L. SPF, sociedade constituída e regida pelas leis de Luxemburgo (Société à
responsabilité limitée, Société de gestion de patrimoine familial), inscrita no CNPJ/ME sob
nº 38.562.019/0001-02, com endereço em 4 Heinrich Heine, L-1720, Luxemburgo, representada por seu
administrador Hans-Phillip Müller, brasileiro, casado, inscrito no CPF/ME sob nº 054.716.457-23, com
endereço em 4 Heinrich Heine, L-1720, Luxemburgo;
Monashees
Monashees Capital III, LLC, fundo de investimento offshore, gerido pela Monashees Gestão de
Investimentos Ltda., sociedade limitada, gestora de investimentos autorizada pela CVM para prestar serviços
de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório nº 10.418, de 29
de maio de 2009, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.130.952/0001-06, com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93, CEP 04576-060.
Monashees Capital IV, L.P., uma limited partnership constituída e validamente existente sobre as Leis de
Delaware, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93,
CEP 04576-060.
Monashees Capital Partners Coinvestment Fund, VII, L.P., uma limited partnership constituída e
validamente existente sobre as Leis de Delaware, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.158.721/0001-60, com
endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93, CEP 04576-060.
Monashees Capital V, L.P., uma limited partnership constituída e validamente existente sobre as Leis de
Delaware, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93,
CEP 04576-060.
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Monashees Capital VI, L.P., uma limited partnership constituída e validamente existente sobre as Leis de
Delaware, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93,
CEP 04576-060.
Monashees Capital VII, L.P., uma limited partnership constituída e validamente existente sobre as Leis de
Delaware, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.972.166/0001-42, com endereço na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Samuel Morse, 74, cj 93, CEP 04576-060.
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens,
publicitária, portadora da cédula de identidade RG nº 623951-1, expedida pelo MM/RJ, inscrito no CPF/ME
sob o nº 091.845.507-32, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição.
Tiê Lima, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, publicitário, portador da cédula de
identidade RG nº59.416.716-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 085.009.547-60, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição.
Arnaldo Goldemberg, brasileiro, casado pelo regime da separação parcial de bens, matemático, portador da
cédula de identidade RG nº 04.451.131-9, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 785.009.66734, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Passos, nº 120, 15º
andar, Centro, CEP 20051-040.
Bruno Hermes da Fonseca Rudge, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cédula de
identidade RG nº 10.639.258-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.802.897-21,
residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na
Av. Ataulfo de Paiva, n° 1.235, 6° andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Bruno Pinheiro Lima Rapparini Soares, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, portador da cédula de
identidade RG nº 24.825.996-2, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 132.354.527-10,
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, n° 1.235, 6°
andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Cristiano de Mesquita Souza, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cédula de identidade
RG nº 09.268.708-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.746.597-09, residente e
domiciliado na cidade de Londres, Inglaterra, com escritório na 272, Kings Road, 3rd Floor, College House.
Dimitri Moufarrege, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 2.096.986,
expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o n° 707.622.521-20, com endereço na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04543-900.
Gregory Louis Reider, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 108638784,
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 082.825.467-20, com endereço na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04543-900.
Gustavo Berg Ioschpe, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3033069943,
expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o n° 920.901.680-72, com endereço na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04543-900.
Mario Coelho Joppert, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, portador da cédula de identidade RG
nº 11.983.193-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 803.769.917-04, residente e domiciliado
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, n° 1.235, 6°
andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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Piero Paolo Picchioni Minardi, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG
nº 3285022, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 051.575.478-11, com endereço na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, CEP 04543-900.
Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de Referência,
anexo a este Prospecto a partir da página 623 deste Prospecto.
Características gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução
CVM 400, com o Ofício-Circulas CVM/SRE e o Código ANBIMA, com os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis e será coordenada pelos
Coordenadores da Oferta, com a participação de Instituições Participantes da Oferta, sendo que as Instituições
Consorciadas participarão da Oferta para efetuar esforços de colocação das Ações exclusivamente junto aos
Investidores Não Institucionais.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, (i) nos
Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers)
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definido na Regra144A, em operações isentas de
registro nos Estados Unidos, em conformidade ao Securities Act e aos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre
títulos e valores mobiliários aplicáveis; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos e constituídos de
acordo com a legislação vigente no país de domicílio de cada investidor (non U.S. persons), com base no
Regulamento S, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, desde que tais
Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pela Lei 4.131, ou pela Resolução CMN 4.373 e pela Instrução CVM 560, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM em conformidade com os procedimentos previstos na
Instrução CVM 400. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da disponibilização do Anúncio de
Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as Ações Suplementares, poderá, a
critério da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (excluídas as Ações
Suplementares), ou seja, em até 19.253.025 Ações, sendo até 6.738.559 novas Ações a serem emitidas pela
Companhia e até 12.514.466 Ações de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
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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 de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 14.439.768 novas Ações a serem
emitidas pela Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas,
conforme opção a ser outorgada pela Companhia e/ou pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador,
nos termos do Contrato de Colocação, opção essa a ser exercida nos termos dos normativos aplicáveis, em
especial, a Instrução CVM 400. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações Suplementares não
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta. O Agente Estabilizador
terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período
de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a
Opção de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito,
aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das Ações, no momento em que
for fixado o Preço por Ação, seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta.
As Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares) serão colocadas
pelas Instituições Participantes da Oferta em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme
de liquidação a ser prestada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Colocação e no
item “Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação” na página 74 deste Prospecto. As Ações que forem
objeto de esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, em moeda
corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais.
Aprovações societárias
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, foram aprovadas com base nas deliberações tomadas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
da Companhia realizada em 31 de agosto de 2020, cuja ata foi protocolada na JUCESP, em 30 de setembro de
2020, sob o nº 1147105/20-0, e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” em 03 de outubro 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 do registro da Oferta pela CVM, cuja ata
será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Diário Comercial” na data de divulgação do
Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
A alienação de ações de emissão da Companhia e de titularidade da Estoril no âmbito da Oferta Secundária
foi aprovada por meio da Ata Circular do Conselho de Administração da Estoril realizada em 05 de outubro
de 2020, não sendo necessária aprovação específica para a fixação do Preço por Ação. Salvo pela aprovação
societária da Estoril, não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos demais Acionistas
Vendedores para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço por Ação estará situado entre R$10,25 e R$13,75, podendo, no
entanto, ser fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa. Na hipótese de o Preço por
Ação ser fixado acima ou abaixo dos valores de referência, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas abaixo, exceto no caso de o Preço
por Ação ser 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 dos §1º e 2º
do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor
Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
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O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto
a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de fixação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das
Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido diretamente por meio do resultado do Procedimento de
Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta. Portanto, a emissão de Ações neste critério de fixação de preço
não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º,
inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais),
não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas
poderá resultar na redução de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário” na página 107 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões a serem
pagas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção de Ações ofertada por cada um deles, aos
Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos recebidos pela Companhia oriundos da Oferta
Primária e por cada um Acionistas Vendedores oriundos da Oferta Secundária.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da Opção
das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Companhia ......................................
Aram ...............................................
Bessemer
Bessemer Venture Partners VIII
Institutional ..............................
Bessemer Venture Partners VIII
Parallel .....................................
Dynamo ...........................................
Estoril ..............................................
Monashees
Monashees Capital III .................
Monashees Capital IV .................
Monashees Capital Partners
Coinvestment Fund, VII ..........
Monashees Capital V ..................
Monashees Capital VI .................
Monashees Capital VII................
Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas
Ana Luiza Mclaren Moreira
Maia E Lima ............................
Tiê Lima ......................................
Arnaldo Goldemberg...................
Bruno Hermes Da Fonseca
Rudge .......................................
Bruno Pinheiro Lima Rapparini
Soares .......................................
Cristiano De Mesquita Souza......
Dimitri Moufarrege .....................
Gregory Louis Reider..................
Gustavo Berg Ioschpe .................
Mario Coelho Joppert..................
Piero Paolo Picchioni Minardi ....
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço
por Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

45.935.000,00
5.438.784,00

12,00
12,00

551.220.000,00
65.265.408,00

36.979.910,55
3.250.629,07

514.240.089,45
62.014.778,93

8.911.383,00

12,00

106.936.596,00

5.326.117,12

101.610.478,88

7.409.830,00
3.548.627,00
4.126.553,00

12,00
12,00
12,00

88.917.960,00
42.583.524,00
49.518.636,00

4.428.675,37
2.120.928,15
2.466.340,48

84.489.284,63
40.462.595,85
47.052.295,52

726.278,00
1.238.147,00

12,00
12,00

8.715.336,00
14.857.764,00

434.078,72
740.010,38

8.281.257,28
14.117.753,62

20.962,00
1.861.211,00
5.834.749,00
4.171.452,00

12,00
12,00
12,00
12,00

251.544,00
22.334.532,00
70.016.988,00
50.057.424,00

12.528,48
1.112.400,60
3.487.287,73
2.493.175,52

239.015,52
21.222.131,40
66.529.700,27
47.564.248,48

1.740.774,00
1.315.678,00
1.804.771,00

12,00
12,00
12,00

20.889.288,00
15.788.136,00
21.657.252,00

1.040.418,33
786.348,78
1.078.667,78

19.848.869,67
15.001.787,22
20.578.584,22

306.324,00

12,00

3.675.888,00

183.082,41

3.492.805,59

11.558,00
19.265,00
386.864,00
1.121.945,00
128.955,00
77.058,00
128.955,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

138.696,00
231.180,00
4.642.368,00
13.463.340,00
1.547.460,00
924.696,00
1.547.460,00

6.907,94
11.514,22
231.219,21
670.559,27
77.073,27
46.055,69
77.073,27

131.788,06
219.665,78
4.411.148,79
12.792.780,73
1.470.386,73
878.640,31
1.470.375,33

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O de preços. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, sem considerar o exercício da Opção
das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:

Companhia ......................................
Aram ...............................................
Bessemer
Bessemer Venture Partners VIII
Institutional ..............................
Bessemer Venture Partners VIII
Parallel .....................................
Dynamo ...........................................
Estoril ..............................................
Monashees
Monashees Capital III .................
Monashees Capital IV .................
Monashees Capital Partners
Coinvestment Fund, VII ..........
Monashees Capital V ..................
Monashees Capital VI .................
Monashees Capital VII................
Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas
Ana Luiza Mclaren Moreira
Maia E Lima ............................
Tiê Lima ......................................
Arnaldo Goldemberg...................
Bruno Hermes Da Fonseca
Rudge .......................................
Bruno Pinheiro Lima Rapparini
Soares.......................................
Cristiano De Mesquita Souza......
Dimitri Moufarrege .....................
Gregory Louis Reider..................
Gustavo Berg Ioschpe .................
Mario Coelho Joppert..................
Piero Paolo Picchioni Minardi ....
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço
por Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

52.673.559
9.064.640

12,00
12,00

632.082.708,00
108.775.680

41.097.966,00
5.417.715,12

590.984.742
103.357.965

12.168.349

12,00

146.020.191

7.272.726,76

138.747.465

10.118.004
4.258.351
4.126.553

12,00
12,00
12,00

121.416.045
51.100.218
49.518.637

6.047.285,02
2.545.113,23
2.466.340,54

115.368.760
48.555.105
47.052.297

756.127
1.289.033

12,00
12,00

9.073.524
15.468.396

451.918,74
770.423,71

8.621.605
14.697.972

21.824
1.937.705
6.074.549
4.342.893

12,00
12,00
12,00
12,00

261.888
23.252.460
72.894.588
52.114.716

13.043,67
1.158.119,20
3.630.610,37
2.595.641,64

248.844
22.094.341
69.263.978
49.519.074

2.088.929
1.578.814
2.165.725

12,00
12,00
12,00

25.067.148
18.945.768
25.988.700

1.248.502,12
943.618,77
1.294.401,22

23.818.646
18.002.149
24.694.299

367.589

12,00

4.411.069

219.699,06

4.191.370

13.871
23.117
644.774
1.121.945
374.403
92.470
214.925

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

166.447
277.409
7.737.282
13.463.341
4.492.830
1.109.635
2.579.094

8.290,10
13.816,71
385.365,46
670.559,33
223.771,28
55.266,84
128.455,15

158.157
263.592
7.351.917
12.792.782
4.269.059
1.054.368
2.450.639

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

54

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

Companhia ......................................
Aram ...............................................
Bessemer
Bessemer Venture Partners VIII
Institutional ..............................
Bessemer Venture Partners VIII
Parallel .....................................
Dynamo ...........................................
Estoril ..............................................
Monashees
Monashees Capital III .................
Monashees Capital IV .................
Monashees Capital Partners
Coinvestment Fund, VII ..........
Monashees Capital V ..................
Monashees Capital VI .................
Monashees Capital VII................
Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas
Ana Luiza Mclaren Moreira
Maia E Lima ............................
Tiê Lima ......................................
Arnaldo Goldemberg...................
Bruno Hermes Da Fonseca
Rudge .......................................
Bruno Pinheiro Lima Rapparini
Soares.......................................
Cristiano De Mesquita Souza......
Dimitri Moufarrege .....................
Gregory Louis Reider..................
Gustavo Berg Ioschpe .................
Mario Coelho Joppert..................
Piero Paolo Picchioni Minardi ....
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço
por Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

60.374.768,00
5.438.784,00

12,00
12,00

724.497.216,00
65.265.408,00

45.678.145,87
3.250.629,66

678.819.070,13
62.014.779,34

8.911.383,00

12,00

106.936.596,00

5.326.117,12

101.610.478,88

7.409.830,00
3.548.627,00
4.126.553,00

12,00
12,00
12,00

88.917.964,00
42.583.524,00
49.518.636,00

4.428.675,97
2.120.928,15
2.466.340,48

84.489.296,03
40.462.595,85
47.052.295,52

726.278,00
1.238.147,00

12,00
12,00

8.715.336,00
14.857.764,00

434.078,72
740.010,38

8.281.257,28
14.117.753,62

20.962,00
1.861.211,00
5.834.749,00
4.171.452,00

12,00
12,00
12,00
12,00

251.544,00
22.334.532,00
70.016.988,00
50.057.424,00

12.528,48
1.112.400,60
3.487.287,73
2.493.175,52

239.015,52
21.222.131,40
66.529.711,68
47.564.259,88

1.740.774,00
1.315.678,00
1.804.771,00

12,00
12,00
12,00

20.889.288,00
15.788.136,00
21.657.252,00

1.040.418,33
786.348,78
1.078.667,78

19.848.869,67
15.001.787,22
20.578.584,22

306.324,00

12,00

3.675.891,00

183.082,56

3.492.805,59

11.558,00
19.264,00
386.864,00
1.121.945,00
128.955,00
77.058,00
128.955,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

138.706,00
231.168,00
4.642.369,00
13.463.341,00
1.547.460,00
924.696,00
1.547.460,00

6.908,42
11.513,93
231.219,27
670.559,27
77.073,27
46.055,69
77.073,27

131.788,06
219.654
4.411.148,79
12.792.782,73
1.470.386,73
878.640,31
1.470.386,73

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações inicialmente ofertada, considerando o exercício da Opção das
Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Companhia ......................................
Aram ...............................................
Bessemer
Bessemer Venture Partners VIII
Institutional ..............................
Bessemer Venture Partners VIII
Parallel .....................................
Dynamo ...........................................
Estoril ..............................................
Monashees
Monashees Capital III .................
Monashees Capital IV .................
Monashees Capital Partners
Coinvestment Fund, VII ..........
Monashees Capital V ..................
Monashees Capital VI .................
Monashees Capital VII................
Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas
Ana Luiza Mclaren Moreira
Maia E Lima ............................
Tiê Lima ......................................
Arnaldo Goldemberg...................
Bruno Hermes Da Fonseca
Rudge .......................................
Bruno Pinheiro Lima Rapparini
Soares.......................................
Cristiano De Mesquita Souza......
Dimitri Moufarrege .....................
Gregory Louis Reider..................
Gustavo Berg Ioschpe .................
Mario Coelho Joppert..................
Piero Paolo Picchioni Minardi ....
(1)
(2)
(3)

Quantidade

Preço
por Ação(1)
(R$)

Montante
(R$)

Comissões
e Despesas
(R$)

Recursos
líquidos(2)(3)
(R$)

67.113.327,00
9.064.640

12,00
12,00

805.359.924,00
108.775.680,00

49.796.201,28
5.417.715,12

755.563.722,72
103.357.965

12.168.349,00

12,00

146.020.188,00

7.272.726,57

138.747.461,43

10.118.004,00
4.258.351,00
4.126.553,00

12,00
12,00
12,00

121.416.048,00
51.100.218,00
49.518.637,00

6.047.285,12
2.545.113,23
2.466.340,54

115.368.762,82
48.555.105
47.052.297

756.127,00
1.289.033,00

12,00
12,00

9.073.524,00
15.468.396,00

451.918,74
770.423,71

8.621.605,26
14.697.972,29

21.824,00
1.937.705,00
6.074.549,00
4.342.893,00

12,00
12,00
12,00
12,00

261.888,00
23.252.460,00
72.894.600,00
52.114.728

13.043,67
1.158.119,20
3.630.610,96
2.595.642,24

248.844,33
22.094.340,80
69.263.989,04
49.519.085,76

2.088.929,00
1.578.814,00
2.165.725,00

12,00
12,00
12,00

25.067.148,00
18.945.768,00
25.988.700,00

1.248.502,11
943.618,77
1.294.401,22

23.818.645,89
18.002.149,23
24.694.298,78

367.589,00

12,00

4.411.068,00

219.699,01

4.191.368,99

13.870,00
23.117,00
644.774,00
1.121.945,00
374.403,00
92.469,00
214.925,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00

166.440,00
277.404,00
7.737.288,00
13.463.340,00
4.492.836,00
1.109.628,00
2.579.100,00

8.290,76
13.816,47
385.365,76
670.559,27
223.771,58
55.266,47
128.45,45

158.150,24
263.587,53
7.351.922,24
12.792.780,73
4.269.064,42
1.054.361,53
2.450.644,55

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Recursos líquidos de comissões e despesas.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Os recursos decorrentes da Oferta Primária serão destinados à conta de capital social da Companhia.
Custos de distribuição
As taxas de registro da CVM, ANBIMA e B3 relativas à Oferta, as despesas com auditores, advogados,
consultores, bem como outras despesas descritas abaixo serão integralmente arcadas pela Companhia.
Não obstante, as comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das Ações ofertadas
por cada um deles. Para informações detalhadas sobre as despesas, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da
Oferta, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta”
constante na página 110 deste Prospecto.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados e Consultores(9) ................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
6.931.088,86
6.931.088,86
20.793.266,57
17.327.722,14
51.983.166,42
5.552.148,89
634.628,72
800.000,00
48.598,48
470.174,81
6.758.657,00
813.618,00
15.077.835,90
67.061.002,32

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,07%
0,00%
0,04%
0,59%
0,07%
1,31%
5,81%

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,07
0,07
0,22
0,18
0,54
0,06
0,01
0,01
0,00
0,00
0,07
0,01
0,16
0,70

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,07%
0,00%
0,04%
0,59%
0,07%
1,31%
5,81%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,5% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Considerando a colocação das Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, sem considerar a Opção das Ações Suplementares e considerando as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
8.317.306,66
8.317.306,66
24.951.919,97
20.793.266,64
62.379.799,92
6.662.590,69
634.628,72
800.000,00
58.318.18
551.037,51
6.758.657,00
813.618,00
16.278.850,11
78.658.650,03

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,06%
0,00%
0,04%
0,49%
0,06%
1,17%
5,67%

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,07
0,07
0,22
0,18
0,54
0,06
0,01
0,01
0,00
0,00
0,06
0,01
0,14
0,68

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,06%
0,00%
0,04%
0,49%
0,06%
1,17%
5,67%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,5% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Suplementares e considerando a colocação das Ações Adicionais.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e sem considerar as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
7.970.752,15
7.970.752,15
23.912.256,46
19.926.880,38
59.780.641,14
6.384.982,70
634.628,72
800.000,00
55.888,26
530.821,83
6.758.657,00
813.618,00
15.978.596,51
75.759.237,65

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,06%
0,00%
0,04%
0,51%
0,06%
1,15%
5,70%

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,07
0,07
0,22
0,18
0,54
0,06
0,01
0,01
0,00
0,00
0,06
0,01
0,14
0,68

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,05%
0,06%
0,00%
0,04%
0,51%
0,06%
1,20%
5,70%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,5% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Sem levar em consideração a colocação das Ações Suplementares e considerando a colocação das Ações Adicionais.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.
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Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta assumidos pela
Companhia, considerando a Opção das Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

Custos
Comissão de Coordenação(2).......................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(3) ...........
Comissão de Colocação(4) ...........................................
Remuneração de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões(6) ................................................
Impostos, Taxas e Outras Retenções(6) .......................
Taxas de Registro na CVM(7) .....................................
Despesas com Auditores(7) ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA(7) ................................
Taxas da B3(8) .............................................................
Despesas com Advogados(9) .......................................
Outras Despesas da Oferta(10) .....................................
Total de Despesas ......................................................
Total de Comissões e Despesas(11)(12) ........................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Valor(1)
(R$)
9.356.969,95
9.356.969,95
28.070.909,86
23.392.424,88
70.177.274,64
7.495.414,50
634.628,72
800.000,00
65.607,95
611.684,54
6.758.657,00
813.618,00
17.179.610,71
87.356.885,35

% em Relação
ao Valor Total da
Oferta(5)
0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,04%
0,05%
0,00%
0,04%
0,43%
0,05%
1,10%
5,60%

Valor
por Ação
(R$)

% em Relação ao
Preço por Ação(1)

0,07
0,07
0,22
0,18
0,54
0,06
0,00
0,01
0,00
0,00
0,05
0,01
0,13
0,67

0,60%
0,60%
1,80%
1,50%
4,50%
0,48%
0,04%
0,05%
0,00%
0,04%
0,43%
0,05%
1,10%
5,60%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Comissão de Coordenação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao percentual de
3,00% aplicado sobre o produto resultante da multiplicação: (i) da quantidade total de Ações; e (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
A Comissão de Garantia Firme, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 20% da Remuneração Base.
A Comissão de Colocação, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 60% da Remuneração Base.
A Remuneração de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, é composta de 1,5% do produto da colocação da Oferta (que consiste: (i) na
soma do produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações pelo Preço por Ação (considerando as Ações Adicionais); somada (b) ao
produto resultante da multiplicação da quantidade total de Ações Suplementares efetivamente colocadas pelo Preço por Ação). A Remuneração de
Incentivo constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia e dos
Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Remuneração de Incentivo são de ordem subjetiva, de aferição discricionária pela
Companhia e para cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a preparação, execução e conclusão da oferta no
desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Inclui os impostos, taxas e outras retenções (relativos à Comissão de Coordenação, Comissão de Garantia Firme de Liquidação, Comissão de Colocação e
Remuneração de Incentivo), os quais deverão ser pagos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por cada um deles.
As taxas de registro da CVM, taxa de registro da ANBIMA, despesas com auditores, bem como outras despesas da Oferta serão integralmente arcadas pela
Companhia.
As taxas da B3 serão arcadas pela Companhia.
Despesas estimadas dos consultores legais locais e externos da Companhia, dos consultores legais locais e externos dos Acionistas Vendedores, bem como
dos consultores legais locais e externos dos Coordenadores da Oferta, as quais serão arcadas pela Companhia.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e printer.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
Inclui despesas decorrentes do Contrato de Colocação Internacional, como por exemplo, despesas relativas a printer a apresentação de roadshow, observado
que não são devidas comissões no âmbito do Contrato de Colocação Internacional.

Não há outra remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela descrita acima, bem como não existe
nenhum tipo de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão as
Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações.
Público Alvo
O público alvo da Oferta consiste em Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais.
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Cronograma Estimado da Oferta
Abaixo um cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta, informando seus principais eventos a
partir do protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta:
#
1

Eventos
Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

Data(1)
01/09/2020

2

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

06/10/2020

3

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

15/10/2020

4

Encerramento do Período de Reserva

26/10/2020

5

6

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 Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos
demais contratos relacionados à Oferta
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

7

Concessão dos registros da Oferta e da Companhia como emissor de valores mobiliários na
categoria “A” pela CVM
Início de negociação das Ações no segmento Novo Mercado da B3
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

8

27/10/2020

28/10/2020

29/10/2020

Data de Liquidação

30/10/2020

9

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

30/11/2020

10

Data limite para a liquidação das Ações Suplementares

02/12/2020

11

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

14/12/2020

12
13

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta do Segmento Private

06/01/2021

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

28/04/2021

(1)

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

Será admitido o recebimento de reservas, a partir da data indicada no Aviso ao Mercado, para subscrição/aquisição
das Ações que somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado
nos termos da Instrução CVM 400. Para informações sobre (i) suspensão, cancelamento, modificação da
Oferta, e/ou (ii) 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
o item “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento” na página 73 deste Prospecto Preliminar.
Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio
de disponibilização de Anúncio de Retificação nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM.
Para informações sobre a integralização/liquidação e procedimentos a serem observados quanto a entrega das
Ações, consulte o item “Procedimento da Oferta”, subitens “Oferta de Varejo” e “Oferta Institucional” nas
páginas 68 e 71 deste Prospecto Preliminar.
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Para informações sobre inadequação da Oferta, consulte o item “Inadequação da Oferta” na página 80 deste
Prospecto Preliminar.
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 Colocação, consulte o item “Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 74 deste Prospecto Preliminar.
Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da nova
disponibilização do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente por
meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de
contrato de compra e venda, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações e da
Deliberação CVM 860.
Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores Não Institucionais, realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a) uma oferta aos Investidores Private observado os termos descritos abaixo; e
(b) uma oferta aos Investidores de Varejo, observado os termos descritos abaixo.

II. uma oferta aos Investidores Institucionais, realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e
pelos Agentes de Colocação Internacional.
Os Coordenadores da Oferta, com a anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores, elaborarão plano
de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e do Regulamento do
Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual levará em conta a criação de uma
base acionária diversificada de acionistas e relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica dos
Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, observado que os Coordenadores da
Oferta assegurarão (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes; (ii) o tratamento justo e
equitativo a todos os investidores; e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, dos
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de modo que suas eventuais dúvidas possam ser
esclarecidas junto aos Coordenadores da Oferta.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim, caso não haja demanda para a
subscrição/aquisição das Ações inicialmente ofertadas por parte dos Investidores Não Institucionais e dos
Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato
de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de investimento
automaticamente cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados pelos Investidos NãoInstitucionais serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos,
inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis,
contados da data de disponibilização do comunicado de cancelamento da Oferta. Para mais informações, veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida que não será admitida a distribuição
parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores
suficientes interessados em adquirir a totalidade das Ações objeto da Oferta”, na página 108 deste Prospecto.
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Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à
subscrição/aquisição de Ações, em caráter irrevogável e irretratável, no âmbito da Oferta Não Institucional
(“Pedido de Reserva”) junto a uma única Instituição Consorciada, durante o período compreendido entre 15
de outubro de 2020, inclusive, e 26 de outubro de 2020, inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de
Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, exclusivamente no dia 15 de outubro de 2020,
data que antecederá em pelo menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (“Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas”), observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, nas
condições descritas abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar Pedido de
Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles Investidores Não
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem seus Pedidos de Reserva durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de
demanda superior a um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400. Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus
Pedidos de Reserva no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva
cancelados mesmo no caso de excesso de demanda superior a um terço das Ações inicialmente ofertadas.
No contexto da Oferta Não Institucional, o montante de, no mínimo, 11%, e, a exclusivo critério da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, o montante de, no máximo, 30% do
total das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) será destinado à colocação
pública para Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, conforme o caso aplicável, de
acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item:
I.

o montante de no mínimo 1% (um por cento) e, no máximo, 10% (dez por cento) do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à colocação pública para
Investidores Private (conforme definido abaixo), sendo certo que:
(a) caso haja demanda de Investidores Private Lock-up (i) de até 0,7% (sete décimos por cento) do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,7% (sete
décimos por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estipulado
estabelecido no item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos
Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver
rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores Private Sem Lock-up (i) de até 0,3% (três décimos por cento) do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,3% (três
décimos por cento) do total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no
item (i), será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.

II. o montante de, no mínimo, 10% (dez por cento) e no máximo, 20%(vinte por cento) do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), será destinado à colocação pública para
Investidores de Varejo da seguinte forma:
(a) caso haja demanda de Investidores de Varejo Lock-up (i) de até 7% (sete por cento) do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 7% (sete por cento) do
total das Ações, a alocação, respeitado montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
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(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (i) de até 3% (três por cento) do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 3% (três por cento) do
total das Ações, a alocação, respeitado o montante mínimo estabelecido no item (i), será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio.
No contexto da Oferta Não Institucional, observados (i) o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta
de Varejo, (ii) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, (iii) o Valor Mínimo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e (iv) o Valor Máximo de Pedido de Investimento na
Oferta do Segmento Private, os Investidores Não Institucionais, a seu exclusivo critério, poderão aderir
simultaneamente a mais de uma das modalidades da Oferta Não Institucional indicadas acima, devendo, para
tanto, indicar e discriminar em seus respectivos Pedidos de Reserva os valores a serem alocados em cada
modalidade de Oferta Não Institucional desejada, com uma única Instituição Consorciada.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização dos Pedidos de Reserva
que (i) leiam cuidadosamente os termos e as condições estipulados no Pedido de Reserva, sobretudo os
procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência, especialmente as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20 e
104, respectivamente, bem como o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto a partir da página 421; (ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência,
antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a manutenção de recursos em conta aberta e/ou
mantida junto a ela para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a
Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas sobre o prazo
estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para
a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais
adotados por cada Instituição Consorciada; e (v) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada. Os Investidores Não Institucionais
interessados na realização do Pedido de Reserva deverão ler cuidadosamente os termos e condições
estipulados nos respectivos Pedidos de Reserva, bem como as informações constantes deste Prospecto
Preliminar.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, os Investidores Private que desejarem adquirir Ações no âmbito do
Segmento Private poderã preencher seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada,
observado o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private por Investidor da Private.
Os Investidores Private que aderirem à Oferta do Segmento Private não participarão do Procedimento de
Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o
procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, cada
um dos Investidores Private interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva,
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii), (v), (vii), (viii), (ix), (x) (xii) abaixo nos
itens “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” e “Violações das Normas de
Conduta” nas páginas 73 e 76 deste Prospecto;
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(ii)

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

(iii) os Investidores Private que realizarem Pedido de Reserva poderão estipular, no Pedido de Reserva, um
preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de
posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor
estabelecido pelo Investidor Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private
titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores
Private interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da
Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar; (b) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo
critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização
do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(v)

os Investidores Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, sendo que os
Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela
Instituição Consorciada, observado ainda o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta do
Segmento Private e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta do Segmento Private;

(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações da inicialmente
ofertadas, será vedada a colocação de Ações aos Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Private Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta do
Segmento Private Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores Private Lock-up de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Private Sem Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda o montante de Ações destinado
Oferta do Segmento Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos respectivos Pedidos
de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta Segmento
Private Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(viii) caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva
realizados por Investidores Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações
da Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Sem Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas, exclusivo critério e discricionariedade da Companhia,
dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores Private Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observados os limites estabelecidos acima; ou (b) exceda o montante de
Ações destinadas à Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor
dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja
Rateio Oferta do Segmento Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos
sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso,
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
Data de Liquidação;
(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão informados
a cada Investidor Private pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva, por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em
decorrência do respectivo rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x)

até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor Private que tenha realizado Pedido de Reserva deverá
efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do
valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva, caso o Investidor Private não tenha estipulado um praço máximo por Ação como condição de
eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas, sob pena de, em não o
fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado. Em caso de tal cancelamento
automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá garantir a
liquidação por parte do respectivo Investidor Private;

(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva
entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor Private que tenha realizado
Pedido de Reserva, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação da Oferta,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores Private ou a
sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta
seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos
termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor Private poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do
Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data
em que o Investidor Private for comunicado diretamente pela Instituição Consorciada sobre a suspensão
ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas
(b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos
veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no
artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de
retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do
recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor Private está ciente de que a Oferta
original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o Investidor Private não
informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva
será considerado válido e o Investidor Private deverá efetuar o pagamento do valor do investimento.
Caso o Investidor Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima e venha a
desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem
qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos
valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor
Private o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado
ao mercado. Caso o Investidor Private já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 70 (setenta) dias contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou
alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na
Oferta do Segmento Private Lock-up, cada Investidor Private Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva,
estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a
carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese,
tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up do
Segmento Private. Não obstante o Lock-up do Segmento Private, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do
Segmento Private Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da
B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta do
Segmento Private Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos
dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private Lock-up por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up do Segmento Private aplicável e
tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições
poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou
indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na página 111 deste
Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão preencher
seu respectivo Pedido de Reserva com uma única Instituição Consorciada, observados o Valor Mínimo de
Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo por Investidor de Varejo.
Os Investidores de Varejo que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento
de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos de Reserva, o
procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso, cada
um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva
com uma única Instituição Consorciada, irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (iii),
(v), (vi), (vii), (viii), (x), (xii), (xiii) abaixo e nos itens “Suspensão, Modificação, Revogação ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações das Normas de Conduta” nas páginas 73 e 76 deste Prospecto;

(ii)

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

(iii) os Investidores de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo poderão estipular,
no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de seu Pedido de
Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço por Ação seja fixado em
valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado;
(iv) as Instituições Consorciadas somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos
Investidores de Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente
os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo
critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização
do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
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(v)

os Investidores de Varejo deverão realizar seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva, sendo que os
Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de
Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela
Instituição Consorciada, observado ainda o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo;

(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta
Primária, será vedada a colocação de Ações aos Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta de
Varejo Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão ser destinados, a exclusivo critério e descricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo Sem Lock-up ou aos
Investidores Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda o montante de Ações
destinadas à Oferta de Varejo Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de
Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros
ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(viii) caso o total de Ações da Oferta de Varejo Sem Lock-up objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações da Oferta
de Varejo Sem Lock-up, não haverá rateio, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver,
poderão ser destinadas, a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores de Varejo Lock-up ou aos Investidores
Institucionais, observado os limites previstos acima; ou (b) exceda o total de Ações da Oferta de Varejo
Sem Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor das respectivos Pedidos de Reserva,
desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio da Oferta de Varejo Sem
Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, serão informados
a cada Investidor de Varejo pela Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de
Reserva por meio do seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o caso, em
decorrência do respectivo rateio), o Preço por Ação e o valor do respectivo investimento, sendo que, em
qualquer caso, o valor do investimento será limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x)

até as 10h da Data de Liquidação, cada Investidor de Varejo que tenha realizado Pedido de Reserva
deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente
nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima à Instituição Consorciada que tenha recebido o
respectivo Pedido de Reserva, caso o Investidor de Varejo não tenha estipulado um preço máximo por
Ação como condição de eficácia, do Preço por Ação multiplicado pelo número de Ações a eles alocadas
sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado. Em caso de tal
cancelamento automático, a Instituição Consorciada que tenha recebido o Pedido de Reserva deverá
garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor de Varejo;
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(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva
entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor de Varejo que tenha realizado
Pedido de Reserva de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação da Oferta,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (x) acima;
(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto Preliminar
e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos Investidores de Varejo ou
a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a
Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada,
nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo
Pedido de Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as 12h do quinto dia útil
subsequente à data em que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima.
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de
anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima,
após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Consorciada deverá acautelar-se e
certificar-se, no momento do recebimento das aceitações da Oferta, de que o respectivo Investidor de
Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor de Varejo não informe sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, nos termos
deste inciso, o Pedido de Reserva, será considerado válido e o Investidor de Varejo deverá efetuar o
pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos
termos do inciso (x) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos termos deste inciso, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem reembolso e
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de
3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a Instituição
Consorciada que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva comunicará ao respectivo Investidor de
Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado
ao mercado. Caso o Investidor de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (x) acima,
os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
Lock-up da Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de
Varejo Lock-up, cada Investidor de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu
agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão
bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo. Não
obstante o Lock-up da Oferta de Varejo, as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser
consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo que foram depositadas em garantia para fins
de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo aplicável e
tendo em vista a impossibilidade das Ações da Oferta de Varejo serem transferidas, emprestadas,
oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão
causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da
impossibilidade da transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou
indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
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 do item “Oferta de Varejo” na página 68 deste
Prospecto, as Ações remanescentes serão destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais,
por meio dos Coordenadores da Oferta, dos Acionistas Vendedores e dos Agentes de Colocação Internacional,
não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas e inexistindo valores mínimo e
máximo de investimento e assumindo, cada Investidor Institucional, a obrigação de verificar se está
cumprindo os requisitos acima para participar da Oferta Institucional para, então, apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores Institucionais durante
o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o total de Ações
remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e condições descritos acima, terão
prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 33 da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo desta Oferta de criar uma base diversificada de
acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas
da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
Até as 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores Institucionais,
por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone ou fac-símile, a quantidade de Ações
alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada aos respectivos
Investidores Institucionais na Data de Liquidação, mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional, e
em recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de
Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades
por Ações e da Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), por meio do sistema
de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de subscrição e de 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,
conforme o caso, no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos
mecanismos previstos na Resolução CMN 4.373 e na Instrução CVM 560, ou na Lei 4.131.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais),
não será permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
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A vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução CVM 400 não se aplica às eventuais instituições
financeiras contratadas como formador de mercado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 55. Os
investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção
(hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como referência são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55
da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas. 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”, na página 109 deste Prospecto Preliminar.
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”, NO
PROSPECTO PRELIMINAR.
Prazos de Distribuição e Liquidação
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na data de
disponibilização do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 28 de outubro de 2020, nos termos do
artigo 52 da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de disponibilização do Anúncio de Encerramento,
limitado ao prazo máximo de seis meses contado a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início, com
data máxima estimada para ocorrer em 28 de abril de 2021, em conformidade com o artigo 29 da Instrução
CVM 400.
As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e financeira da
Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com relação à distribuição das
Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser realizada até o terceiro dia útil contado
da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Ações Suplementares. As Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares) serão entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data
de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a disponibilização do Anúncio de Início, em conformidade
com o parágrafo primeiro do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado serão
anunciados mediante a disponibilização do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da
Instrução CVM 400.
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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 a sua decisão de
investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos
termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e
27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% (vinte por cento) do preço
inicialmente indicado, considerando um Preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% (vinte por
cento) sobre o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% (vinte
por cento) deverá ser descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do §1º e 2º artigo 4º do
Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício-Circular CVM/SRE, poderão os Investidores Não Institucionais
desistir de seus respectivos Pedidos de Reserva sem quaisquer ônus, nos termos abaixo descritos.
A revogação, cancelamento, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400,
ou da ocorrência de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, as Instituições
Consorciadas deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das aceitações da Oferta, de que o Investidor
Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições
estabelecidas. Caso o Investidor Não Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Consorciada
deverá comunicar diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação, ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva
junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação efetuada. Em tais casos, o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até as 12:00 horas do
5º (quinto) dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta pela Instituição Consorciada acerca da
suspensão ou modificação da Oferta.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do Pedido de
Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total de seu investimento nos termos
descritos nas páginas 63 a 64 deste Prospecto.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do descritos nas páginas 63 a
64 deste Prospecto e decida desistir do Pedido de Reserva nas condições previstas acima, os valores
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos e com dedução de quaisquer tributos incidentes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do
pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de (i) não haver a conclusão da Oferta, (ii) resilição do Contrato de Colocação, (iii) cancelamento
da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de aceitação anteriores ou
posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva em função de
expressa disposição legal, todos os Pedidos de Reserva serão automaticamente cancelados e cada uma das
Instituições Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante disponibilização de
comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos
descritos nas páginas 63 a 64 deste Prospecto, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, se for o caso, de
quaisquer tributos eventualmente incidentes, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento
pelo investidor da comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.

73

Informações Sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a celebração do Contrato de Colocação, o encerramento dos Períodos de Reserva, a conclusão do
Procedimento e Bookbuilding, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a concessão do registro da
Companhia como emissor de valores mobiliários na categoria “A” pela CVM, a disponibilização do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a distribuição
de Ações (considerando as Ações Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares), em mercado de
balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não solidária, de
acordo com os limites individuais abaixo descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
BTG Pactual...............................................................
Bradesco BBI .............................................................
J.P. Morgan ................................................................
XP ..............................................................................
UBS BB .....................................................................
Total ..........................................................................
(1)
(2)

Quantidade(1)

Percentual (%)

Quantidade(2)

25.670.700
25.670.700
25.670.700
14.439.767
4.813.256
96.265.123

26,67%
26,67%
26,67%
15,00%
5,00%
100,0%

30.804.841
30.804.841
30.804.841
17.327.720
5.775.905
115.518.148

Percentual (%)
26,67%
26,67%
26,67%
15,00%
5,00%
100,0%

Sem considerar as Ações Adicionais.
Considerando as Ações Adicionais.

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não solidária de os Coordenadores da
Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizarem/liquidarem as Ações (considerando
as Ações Adicionais, se houver, e sem considerar as Ações Suplementares) que tenham sido
subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas pelos seus respectivos investidores, na Data de
Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação. A garantia firme de liquidação é vinculante a
partir do momento em que forem assinados o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional
e forem cumpridas as condições neles previstas, concedido o registro da Companhia como companhia aberta
sob a categoria “A” pela CVM, concedidos os registros da Oferta pela CVM, disponibilizado o Anúncio de
Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Caso as Ações objeto da garantia firme de liquidação efetivamente subscritas/adquiridas (considerando as
Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares) por investidores não sejam
totalmente integralizadas/liquidadas por esses até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá e integralizará/liquidará, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da garantia firme de liquidação
prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, a totalidade do saldo
resultante da diferença entre (i) o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada pelos
Coordenadores da Oferta (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações
Suplementares) multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de Ações (considerando as Ações
Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações Suplementares) efetivamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado; multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do
Contrato de Colocação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da garantia
firme de liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de
Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da disponibilização do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das Ações da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que
o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será admitida distribuição
parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, é
possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações”, do Prospecto Preliminar.
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Direitos, Vantagens e Restrições das Ações
As Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições inerentes às ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive o
direito de participar das assembleias gerais da Companhia e nelas exercer todas as prerrogativas conferidas às
ações ordinárias, conforme o caso. As Ações darão, ainda, a seus titulares o direito ao recebimento integral de
dividendos e demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados a partir da disponibilização
do Anúncio de Início, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações, no Regulamento do Novo
Mercado e no Estatuto Social. Dentre referidos direitos e benefícios assegurados aos titulares das Ações,
destacam-se os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de emissão da
Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações e no estatuto social da Companhia,
direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do
lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo conselho de administração, conforme aplicável;
(c) 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);
(d) 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;
(e) 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;
(f) 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;
(g) 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
(h) todos os 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 a
partir da página 397.
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Violações de Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer
das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação,
as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio,
condições de negociação com as Ações ou 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, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e
deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser
restituídos integralmente, por tal Instituição Consorciada, aos respectivos investidores, os valores
eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo de até 3 (três) dias úteis contados da data de
divulgação do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso dos custos incorridos em razão do depósito, e com dedução, se for o caso, de
quaisquer tributos eventualmente incidentes; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos
relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações,
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta,
suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem como os
sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá
ser suspensa, por um período de 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, 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 este item deverá informar,
imediatamente, sobre o referido cancelamento, os investidores de quem tenham recebido Pedido de Reserva.
Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados
aos investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento da
Instituição Consorciada.
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Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Estatuária da Companhia (“Administradores”) celebrarão acordos de restrição à emissão e/ou venda de ações
ordinárias de emissão da Companhia (“Instrumento de Lock-Up”), por meio dos quais 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 do Prospecto Definitivo (“Período de Lock-up”), conforme seja aplicável em cada
Instrumento de Lock-up, a não efetuar quaisquer das seguintes operações, direta ou indiretamente, conforme
aplicável em cada caso, sem o prévio consentimento dos Agentes de Colocação Internacional e dos
Coordenadores da Oferta: (i) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, contratar a compra, empenhar,
emprestar, conceder qualquer opção, direito ou garantia de compra ou venda, realizar qualquer venda a
descoberto (short sale) ou emprestar ou dispor de qualquer forma ou conceder quaisquer direitos, com relação
a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia, quaisquer opções ou certificados (warrants) ou
quaisquer valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por ações ordinárias de emissão da Companhia ou
que representem o direito de receber quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia ou qualquer
participação no capital social da Companhia, seja direta ou indiretamente (incluindo, mas não se limitando,
quaisquer ações ordinárias relativas ao capital social da Companhia ou outros valores mobiliários que possam
ser atribuídos, de titularidade direta ou beneficiária pela Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Administradores, nos termos e de acordo com as regras e regulamentação da SEC ou do Brasil), bem como
valores mobiliários que possam ser emitidos mediante o exercício de uma opção ou certificado relativo às
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up”); (ii) celebrar qualquer
contrato de hedge ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja vendido, emprestado, penhorado,
disposto ou transferido, no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade
de qualquer direito econômico relacionado aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sendo tal operação,
conforme prevista no item (i) acima ou neste item (ii), liquidada mediante entrega de Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, em moeda corrente ou sob outra forma de pagamento; (iii) protocolar ou submeter, ou
fazer com que seja protocolado ou submetido, inclusive por meio de submissão confidencial, um pedido de
registro, prospecto ou prospecto suplementar (ou aditamento ou suplemento de quaisquer dos documentos
supramencionados), conforme os termos do Securities Act ou das leis brasileiras; ou (iv) divulgar
publicamente a intenção de efetuar qualquer operação especificada nos itens (i), (ii) e (iii) acima.
As restrições previstas acima com relação aos Acionistas Vendedores e os Administradores são
expressamente acordadas para evitar que os Acionistas Vendedores e os Administradores se envolvam em
qualquer transação de hedge ou outra transação que tenha como objetivo ou que seja razoavelmente esperado
que leve ou resulte na emissão de novas ações ordinárias de emissão da Companhia ou a venda ou a
disposição de ações ordinárias de emissão da Companhia, mesmo que tais valores mobiliários venham a ser
transferidos por alguém que não os Acionistas Vendedores e os Administradores. A proibição com relação à
realização de hedge ou outras transações pode incluir, sem limitação, qualquer venda a descoberto ou
qualquer aquisição, venda ou outorga de qualquer direito (incluindo, sem limitação, qualquer opção de
compra ou de venda, forward, swap ou outra transação com derivados ou qualquer combinação destes) com
relação a quaisquer das ações ordinárias de emissão da Companhia ou parcela do capital social da Companhia,
ou quaisquer outros valores mobiliários, ou com relação a qualquer valor mobiliário que inclua, se relacione
ou venha a derivar de qualquer parte significante do valor das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
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As Ações adquiridas pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e Administradores no mercado aberto
após a data de conclusão da Oferta não estarão sujeitas às restrições listadas acima. Ainda, as vedações
listadas acima não se aplicarão, em certas hipóteses, incluindo, mas não se limitando, às seguintes
transferências: (i) como doações de boa-fé; (ii) a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de Lock-Up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (iii) a qualquer afiliadas
conforme definidas na Rule 501 (b) da Regulação D do Securities Act, ou (iv) com o consentimento prévio
por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente, desde
que (A) qualquer transferência, disposição ou distribuição com relação aos itens (i), (ii), (iii) e (iv) e o
cessionário se comprometa por escrito a respeitar o prazo remanescente do Período de Lock-Up e confirme
que está cumprindo os termos aqui previstos desde a presente data, conforme aplicável, (B) com relação aos
itens (i), (ii) e (iii), a transferência não envolva provisão para valor e (C) com relação aos itens (i), (ii) e (iii),
nenhuma transferência deve resultar de um pedido de registro público ou anúncio relativo ao mesmo durante o
Período de Lock-up. Para os fins deste item, considera-se “familiar imediato” qualquer relacionamento de
sangue, matrimonial, parceria doméstica ou adoção, até o primeiro primo. Sem prejuízo do disposto acima, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores poderão transferir Valores Mobiliários sujeito ao
Lock-up em determinadas hipóteses expressamente previstas no Contrato de Distribuição.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial de ações ordinárias de emissão da
Companhia poderá prejudicar o valor de negociação das Ações. Para mais informações, veja o fator de
risco “A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas de 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” constante da
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” na página 106 deste Prospecto Preliminar.
Instituição Financeira Responsável pela Escrituração e Custódia das Ações e das Ações da Companhia
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração e custódia das Ações e das
ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores
da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do Contrato de Colocação, os
Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de garantia firme de liquidação individual e
não solidária, a totalidade das Ações, diretamente ou por meio das Instituições Consorciadas, em
conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e observados os esforços de dispersão acionária
previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação da Oferta”, na página 74 deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração do Contrato
de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o pagamento pelas Ações
está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos adversos relevantes na Companhia e nos
Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução de certos procedimentos pelo Auditor Independente
da Companhia, entrega de opiniões legais pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, bem como a assinatura de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, pelos
Acionistas Vendedores e pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia e os
Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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O Contrato de Colocação Internacional obriga a Companhia e os Acionistas Vendedores a indenizar os
Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de incorreções
relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui
declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos Estados
Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada
um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e/ou os
Acionistas Vendedores e contra a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores no exterior. Estes procedimentos
no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do
critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se
eventualmente a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores forem condenados em um processo no exterior
em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores
elevados, tal condenação poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para
informações adicionais, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta
oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a
ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta
de valores mobiliários no Brasil”, na página 108 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 82 deste Prospecto.
Estabilização do Preço das Ações e Formador de Mercado
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações
bursáteis visando à estabilização do preço das Ações da Companhia na B3, por um período compreendido
entre a data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, e o 30º (trigésimo) dia, inclusive, contado de
tal data, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi
previamente submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação da CVM 476, antes da disponibilização do Anúncio de Início.
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 da Companhia no
âmbito das atividades de estabilização, não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” a partir da página 80 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, em relação às Ações, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de 17 de março de 2003 para a
realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias emitidas pela Companhia no
mercado secundário, no entanto, não houve contratação de formador de mercado.
Negociação das Ações na B3
A Companhia, voluntariamente, 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.
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A Companhia e a B3 celebrarão, até a data de disponibilização do Anúncio de Início, o Contrato de
Participação no Novo Mercado, conforme disposto no artigo 5º do Regulamento do Novo Mercado, o qual
entrará em vigor na data de disponibilização do Anúncio de Início.
Por meio do Contrato de Participação no Novo Mercado, a Companhia aderirá ao segmento especial do mercado
de ações da B3 denominado Novo Mercado, regido pelo Regulamento do Novo Mercado, o qual estabelece
regras de governança corporativa mais rigorosas que as disposições da Lei das Sociedades por Ações.
As Ações serão negociadas no Novo Mercado sob o código “ENJU3”, a partir do dia útil seguinte à data de
disponibilização do Anúncio de Início.
Para informações adicionais sobre a negociação das ações na B3, consulte uma das Instituições
Participantes da Oferta. Recomenda-se, antes da decisão de investimento nas Ações, a leitura do
Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência para informações adicionais sobre a Companhia,
incluindo seu setor de atuação, suas atividades e situação econômica e financeira, em especial a seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da companhia, anexo a este Prospecto a partir da
página 421 e do item “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir da página 104 deste
Prospecto.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas na seção
“12.12 – outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir
da página 589 e no Regulamento do Novo Mercado.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência
e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil
de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 397, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever/adquirir as Ações.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A subscrição/aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se aos potenciais
investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este Prospecto Preliminar, em
especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” e “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”, a partir das páginas 104 e 20 deste Prospecto,
respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto a partir da página 421, antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.

80

A Companhia e os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores Não Institucionais
interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no
Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação
da Oferta. É recomendada a todos os investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de
Referência antes da tomada de qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter exemplar deste Prospecto Preliminar, ter acesso aos anúncios e avisos
referentes à Oferta ou obter informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva das Ações,
deverão dirigir-se aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos
Coordenadores da Oferta e/ou das Instituições Participantes da Oferta indicadas abaixo ou junto à CVM.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem
como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
COMPANHIA
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830
12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição
CEP 04.543-900
São Paulo – SP
At.: Guilherme Soares Almeida
Tel.: +55 (11) 3197-4884
http://ri.enjoei.com.br (neste website, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar).
COORDENADORES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo - SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”,
depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” clicar em “Prospecto Preliminar”).
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
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” e, posteriormente, acessar o link “Prospecto Preliminar”).
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“IPO

Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º, 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares
CEP 04538-905
São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: + 55 (11) 4950-3700
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/enjoei (neste website, identificar “IPO
Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” e, por fim em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 30º andar,
CEP 04543-010, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Enjoei – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
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. Anderson Brito
Telefone: (11) 2767-6561
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, clicar no título do
documento correspondente no subitem "Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.").
O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br, em tal página, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Ofertas Públicas em Análise”, em
seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna “Primárias”, na
sequência, no quadro, acessar o link do número do processo correspondente à “Enjoei.com.br Atividades De
Internet S.A.”, e no quadro da referente à “Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” acessar o link
“Prospecto Preliminar”.
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 na página “Empresas”, clicar em “Enjoei.com.br Atividades De
Internet S.A.”, e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”.
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3:
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem
como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
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Companhia
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.
http://ri.enjoei.com.br (neste website, clicar no link do respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais – Download”,
depois clicar em “2020” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações
Ordinárias da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou
comunicado da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, identificar “IPO
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso,
anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco JP Morgan S.A.
http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/enjoei (neste website, identificar
“IPO Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.” e, por fim em “Prospecto Preliminar”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Enjoei – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” e então, escolher o link específico de cada aviso ou comunicado
da Oferta).
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 "Enjoei.com.br Atividades De Internet S.A.").
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br, em tal página, no campo "Acesso Rápido", acessar " Ofertas Públicas em Análise", em
seguida, no quadro "Tipo de Oferta", linha Ações, selecionar o link com o volume na coluna "Primárias", na
sequência, no quadro, acessar o link do número do processo correspondente à “Enjoei.com.br Atividades de
Internet S.A.” e no quadro referente à “Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.”, acessar os links dos
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”, na página “Empresas”, clicar em “Enjoei.com.br Atividades de Internet
S.A.” link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores, foram dispensados pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem
como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não
possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
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).
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Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra
jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações
na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o
Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S.
persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo
com uma isenção de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelo registro da Oferta na CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a
Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes
deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do
Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE
ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 104 DO PROSPECTO
PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 421, PARA UMA
DESCRIÇÃO
DE
CERTOS
FATORES
DE
RISCO
RELACIONADOS
À
SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM,
GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO
SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A
SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM e será registrada em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM
em 01 de setembro de 2020.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência
e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da
Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais
profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil
de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais
e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste Prospecto e no Formulário de
Referência anexo a este Prospecto a partir da página 397, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda
assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de
subscrever/adquirir as Ações.
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“O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das
informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como as ações
a serem distribuídas.”
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 2006,
o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A. associaram-se para criar o
Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi adquirido pelo grupo BTG Investments,
formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco principal as áreas de pesquisa, finanças
corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições, wealth management, asset management e sales and
trading (vendas e negociações).
No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda,
escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes institucionais,
clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth management, o BTG Pactual oferece
uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam desde asset management a planejamento
sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também oferece serviços de sales and trading (vendas e
negociações) em renda fixa, ações e câmbio na América Latina, tanto em mercados locais quanto
internacionais. Na área de investment banking, o BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o
mundo, incluindo serviços de subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em
operações de fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de operações,
participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da base de dados
internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de ofertas em 2012 (Dealogic)
e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde 2004 (ANBIMA e Bloomberg).
Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume
e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012 (Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o “Brazil’s
Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por três vezes “World’s
Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity House of the Year” (IFR, 2007).
Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina renderam sete vezes o título de “Best Equity
House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005, 2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best
Investment Bank” (Global Finance em 2011 e World Finance em 2012). Como principal suporte a seus
investidores, o BTG Pactual sempre investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os
melhores profissionais do mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área
renderam o título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional Investor
de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o ranking publicado pela
revista Institutional Investor.

86

O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda variável,
participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty, Petrobras, Lopes, Estácio
Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de capital da Aliansce, Multiplus, OSX,
EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta posição foi alcançada em função do forte
relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com sua atuação constante e de acordo com a percepção
de valor agregado para suas operações, fato comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on
das empresas nas quais participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas:
follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de
QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e
coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de
Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano,
Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx,
Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan,
BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente
estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par
Corretora e do follow-on de Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas de distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual
participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da
BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. Em 2018, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em 2019, o BTG Pactual participou
do IPO da Centauro da C&A e follow-on das seguintes companhias: Restoque, JHSF, BR Properties,
Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela Commercial Properties, LOG Commercial Properties,
Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter,
Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burguer King. Em 2020, o BTG
Pactual participou dos follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo,
Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC, Dimed e Banco Pan, assim como do IPO da
Mitre Realty, Estapar, Ambipar e Lojas Quero Quero.
Banco Bradesco BBI S.A.
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 2020 os prêmios “Melhor Banco de Investimentos da América Latina” e
“Melhor Banco de Investimentos em Renda Fixa da América Latina”, pela Institutional Investor.
•

Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.

•

O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no primeiro semestre
de 2020, tendo participado em 11 de 13 ofertas realizadas na B3. Participou como joint bookrunner no
Follow-on da Minerva Foods, no montante de R$1.235 milhões, joint bookrunner no Follow-on de
Ânima Educação, no montante de R$1.100 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Positivo
Tecnologia, no montante de R$354 milhões, joint bookrunner no IPO de Mitre, no montante de R$1.053
milhões, joint bookrunner no Follow-on de Petrobras, no montante de R$22.026 milhões, joint
bookrunner no Follow-on de Cogna Educação, no montante de R$2.556 milhões, joint bookrunner no
IPO de Moura Dubeux, no montante de R$1.105 milhões, joint bookrunner no IPO de Estapar, no
montante de R$345 milhões, coordenador líder do Follow-on de Centauro, no montante de R$900
milhões, coordenador líder do Follow-on da Via Varejo, no montante de R$4.455 milhões, joint
bookrunner do Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante de R$2.651 milhões.
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•

Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre com grande
destaque em renda fixa. Participou de 76 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram
mais de R$58,3 bilhões originados.

•

No primeiro semestre do ano de 2020, o Bradesco BBI assessorou 9 transações de M&A envolvendo um
volume total de aproximadamente R$14 bilhões, tendo como destaque: (i) assessoria a AES Tietê na
condução de todo o processo envolvendo a oferta da Eneva, (ii) assessoria à Hypera na aquisição do
portfólio de ativos Brasil da Takeda, (iii) assessoria à OTP na venda das concessionárias de rodovia:
CBN, CRA e CRC, para a Monte Equity Partners e (iv) assessoria ao Grupo Festval na aquisição de lojas
do GPA em Curitiba.

•

O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas localidades no
exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas exclusivamente à realização
de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de atendimento), 877 Postos de Atendimento
Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco Expresso (correspondentes bancários), além de
milhares de equipamentos de autoatendimento.

Banco J.P. Morgan S.A.
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com atuação
global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019, segundo relatórios
financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com empresas e investidores
institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em mais de 100 países, conforme
informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co. na internet.
O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área de Investment
Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações societárias e financeiras,
emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e internacional, entre outros; a área de
Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de tesouraria a clientes corporativos e institucionais e de
Private Banking; a Corretora oferece serviços de intermediação em contratos futuros, opções, ações e
empréstimo de valores mobiliários para clientes institucionais e de Private Banking; a área de Equities oferece
produtos de equities em geral, tais como operações de derivativos; a área de Treasury Services oferece
serviços de conta corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em renda fixa; a área de Trade and
Loan Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e financiamentos; a área de Direct Custody and
Clearing oferece serviços de custódia a investidores não residentes; e as áreas de Asset Management e Wealth
Management oferecem serviços de gestão de recursos, sendo que esta última também concede crédito e
assessora os clientes pessoas físicas de alta renda em seus investimentos.
Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de liderança
mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo dados da Dealogic e
Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan Chase & Co. é o líder mundial no
histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global Equity e Equity Linked). Essa posição de
liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas premiações obtidas no mercado de ações, as quais
totalizam um recorde de dezoito prêmios da revista IFR desde 2007.
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Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação Latin
Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu
também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best Investment Bank in Latin
America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os prêmios
“Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin Finance, e “Best M&A House in Mexico”,
“Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e “Best Investment Bank in Chile”, concedidos
pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase & Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin
America”, assim como “Best M&A House”, ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu o prêmio de “Best Equity House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in
Latin America” pela Latin Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best
Investment Bank in Latin America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance.
A equipe de Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019.
Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina, bem como
sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de Marfrig, Unidas,
Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara, Banco Inter, Movida,
Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica, Totvs, Stone, MercadoLibre,
Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza, Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro
(“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil,
Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil
Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose
Cuervo, Lenova (“Follow-on of the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora,
Telefônica Brasil, Via Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods,
Natura, Vale, Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa, incluindo dívida
conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de janeiro de 2008 e 31 de
dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações, segundo a Dealogic (crédito total para
os coordenadores).
No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio “#1 Equity
Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido pela Institutional
Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os prêmios “Bank of the Year”
(2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016), “Americas Equity House of the Year”
(2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives House of the Year” (2008), “Loan House of the
Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the Year” (2008 e 2010), “Leveraged Loan House of the Year”
(2008), “Leveraged Finance House of the Year” (2008), “High-Yield Bond House of the Year” (2012),
“Financial Bond House of the Year” (2009), “Latin America Bond House of the Year” (2009) – concedidos
pela International Financing Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da revista Global Finance
nos anos de 2010, 2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também nomeou o J.P. Morgan Chase &
Co. como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019.
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como um escritório
de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de valores e oferecendo educação
financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu
uma rápida expansão, com abertura nos anos seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de
2009, a XP deu mais um passo e inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de
supermercado financeiro, com uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única
para o investidor. O modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity internacionais, validando a
tese de investimento e permitindo ganhos de escala para seu crescimento.
Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP Investments
US, LLC, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, a XP adquiriu a Clear Corretora no
Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos, segmentando suas três marcas para
perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).
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Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e sempre
mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP investe de forma relevante no
desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se faz necessário para que surjam
novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim alternativas interessantes de investimento. A
atuação da XP configurou um novo paradigma no mercado de investimentos brasileiro, consequentemente
atraindo a atenção de grandes bancos e investidores. Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação
minoritária na companhia, de 49,9%, avaliando a XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo
de negócios. Em maio de 2020, o Grupo XP atingiu mais de 2.300.000 (dois milhões e trezentos mil) clientes
ativos e mais de 5.900 (cinco mil e novecentos) agentes autônomos e R$436 (quatrocentos e trinta e seis)
bilhões de reais de ativos sob custódia. Em dezembro de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de ações
na Nasdaq, sendo avaliada em mais de US$14 bilhões.
Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de atuação: (i) corretora
de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica,
coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com R$37 (trinta e sete) bilhões
de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos em renda fixa, renda
variável e fundos de investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais, engloba um portfólio completo de
serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e assessoria financeira.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e investidores
uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente e dedicada aos
seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF),
Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project
Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na coordenação de
operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como coordenador. Em 2018, segundo o
ranking da ANBIMA, a XP foi líder na emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA),
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Fundos de Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização,
obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e 22,8% de participação sobre o volume total emitido.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de
ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma equipe de equity sales
presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de equity research que cobre mais
de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital
Markets, atuando como assessora do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a
estrutura societária da Via Varejo; e coordenando as ofertas de follow-on da Petrobras no valor de
R$7,30 bilhões; follow-on da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no
follow-on da Movida no valor de R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões;
IPO da Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões;
follow-on de LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de
R$1.627 milhões de reais e no IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela
Commercial Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões; no
follow-on de Unidas no valor de R$1.837 milhões; follow-on da Ânima no valor de R$1.100 milhões;
follow-on da Petrobras no valor de R$22 bilhões; follow-on da Positivo Tecnologia no valor de
R$353 milhões; IPO da Locaweb no valor de R$1,3 bilhões; IPO da Priner no valor de R$173 milhões;
follow-on da Via Varejo no valor de R$4,5 bilhões; IPO da Aura Minerals no valor de R$785 milhões;
follow-on da IMC no valor de R$384 milhões; follow-on de Irani no valor de R$405 milhões; follow-on da
JHSF no valor de R$400 milhões; IPO do Grupo Soma no valor de R$1.349 milhões; IPO da D1000 no valor
de R$400 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas
de renda variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de
ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
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Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP, oferecendo aos
clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 através da combinação das operações de banco de investimentos do UBS
AG (“UBS”) e do BB - Banco de Investimento S.A (“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
clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research de primeira linha,
plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em todos os principais mercados
mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da plataforma do Banco do Brasil, com seu forte
relacionamento com clientes e conhecimento local sem paralelo dos clientes 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.
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.
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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, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou as
sociedades do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O BTG Pactual e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia
nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o BTG
Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual 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 BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado 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
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia ao BTG Pactual e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em
relação a atuação do BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer
relacionamento relevante entre a Companhia e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do 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.
Nos últimos 12 (doze) 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 ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O Bradesco BBI e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia
nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o Bradesco
BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 conglomerado econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta
decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros
e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado 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
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem
adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 109 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta e pela remuneração a ser prestada no âmbito
das atividades de estabilização, conforme prevista na seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de
Distribuição”, na página 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia
ao Bradesco BBI e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do Bradesco BBI como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não tinha qualquer
outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo econômico.
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A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o J.P. Morgan 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 J.P. Morgan 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 J.P. Morgan 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 hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia”, na página 109 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do J.P. Morgan 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 J.P. Morgan 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.
O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis nas Ações) de
emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive Ações), 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 ou ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan 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 prevista no item “Informações Sobre
a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela
Companhia ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade
de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com a XP e/ou as sociedades do seu
conglomerado econômico:
A Companhia é credora de 01 (uma) Certificado de Depósito Bancário, no valor de aproximadamente
R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), emitida pelo Banco XP S.A. (sociedade do conglomerado
econômico da XP) em 17 de julho de 2020 e com vencimento em 18 de julho de 2022, cuja taxa de
remuneração correspondente a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI
– Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extragrupo (“Taxa DI”), calculada e divulgada diariamente pela
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página da internet
(http://www.b3.com.br). Em 31 de julho de 2020, o saldo era de R$59.770.475,95.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações societárias da
Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. A XP e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 (doze) meses
que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, a XP e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões
e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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, a XP
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores
mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
A XP e/ou sociedades de seu conglomerado 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
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que
poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da Oferta,
sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e
hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia à XP e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da XP como instituição
intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, 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.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias da Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O UBS BB e/ou sociedades de
seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão da Companhia nos
12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
A Companhia e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no futuro, o UBS BB
e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em condições a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de
fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 conglomerado econômico poderão (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com
o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações
destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito da Oferta decorrentes
de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos
de compra e venda a termo.
O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado 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
ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo
operações de total return swap). O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o
que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros termos da
Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores
de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return
swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 109 deste Prospecto.
Um dos funcionários do banco de investimento do o UBS BB envolvido nesta Oferta detém, desde janeiro de
2017, participação minoritária e imaterial da Companhia, representada por apenas 0,15% do seu capital social.
O referido funcionário não desempenhou ou desempenha qualquer função administrativa ou estratégica na
Companhia, não mantém qualquer vínculo empregatício ou de prestação de serviços com a Companhia, não
figura como acionista controlador e sua participação de 0,15% do capital social da Companhia não será objeto
da Oferta Secundária.
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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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pela Companhia à UBS e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da UBS como
instituição intermediária da Oferta e, ainda, que não há qualquer relacionamento relevante entre a Companhia
e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento Entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG
Pactual e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
•

O Acionista Vendedor, o Sr. Bruno Hermes Da Fonseca Rudge, possui aplicação financeira realizada em
fundo de investimento administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG
Pactual, tendo realizado, nos últimos 12 meses, o pagamento de um montante correspondente de taxa de
administração à respectiva sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelo relacionamento
acima, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de
financiamento ou reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico. O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de
registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do BTG Pactual 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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O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O BTG Pactual e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores ao BTG Pactual e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do BTG
Pactual como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, salvo pelo acima descrito, não há
qualquer relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual ou qualquer sociedade de
seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento relevante com o Bradesco BBI
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
•

O Acionista Vendedor, o Sr. Dimitri Moufarrege, possui contas correntes e serviços contratados nas
seguintes agências do conglomerado econômico do Bradesco BBI: 977, 1217, 1526, 1838;

•

O Acionista Vendedor, o Sr. Mario Coelho Joppert, possui conta na seguinte agência do conglomerado
econômico do Bradesco BBI: 4025;

•

O Acionista Vendedor, o Sr. Piero Paolo Picchioni Minardi, possui contas nas seguintes agências do
conglomerado econômico do Bradesco BBI: 4012, 4025 e 8051;

•

O Acionista Vendedor, o Sr. Tiê Lima, possui conta na seguinte agência do conglomerado econômico do
Bradesco BBI: 7459.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, exceto pelos relacionamentos
acima, 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 dos Acionistas Vendedores ou de
operações de financiamento ou reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico. O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram
ou venderam valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
dos Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a
seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O Bradesco BBI e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bradesco BBI e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico
cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bradesco BBI ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o J.P. Morgan e as demais
sociedades de seu conglomerado financeiro possuem os seguintes relacionamentos comerciais com o
Acionista Vendedor:
•

J.P. Morgan possui relacionamento bancário junto ao acionista vendedor Piero Paolo Picchioni Minardi
pelo qual são realizadas operações habituais de crédito e/ou no que concerne à administração de seus
investimentos com esta instituição.

Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o J.P. Morgan e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico (i) não participaram de ofertas públicas de valores mobiliários de
emissão dos Acionistas Vendedores, (ii) não participaram em operações de financiamento e em
reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável e (iii) não realizaram aquisições e
vendas de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores, conforme aplicável.
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Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no futuro, vir a
contratar o J.P. Morgan 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 J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item "Informações Sobre
a Oferta — Custos de Distribuição" na página 56 deste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga
pelos Acionistas Vendedores ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P.
Morgan 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 J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a XP
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade
de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de financiamento ou reestruturações
societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. A XP e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários de emissão dos
Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, a XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em
operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado em ações
ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício
de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). A XP e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia ou outros
termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de
total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação da XP
como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer relacionamento relevante
entre os Acionistas Vendedores e a XP ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas Vendedores
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.
Nos últimos 12 (doze) meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o UBS BB e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e
valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores ou de operações de financiamento ou
reestruturações societárias dos Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico. O
UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não adquiriram ou venderam valores mobiliários
de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 (doze) meses que antecederam o pedido de registro da presente
Oferta.
Os Acionistas Vendedores e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão vir a contratar, no
futuro, o UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para a realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado 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 e de titularidade dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, com o fim de
prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem
entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado em ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação do UBS BB no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
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O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus
clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade dos Acionistas
Vendedores, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return
swap). O UBS BB e/ou sociedades de seu conglomerado econômico podem adquirir ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores na Oferta como forma de proteção
(hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na
página 109 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 56 deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a
ser paga pelos Acionistas Vendedores à UBS e/ou às sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação a atuação do UBS
BB como instituição intermediária da Oferta e, ainda, declaram que, não há qualquer relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o UBS BB ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de investimento nas
Ações, 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 Relacionados à Companhia” na página 20 deste Prospecto e na seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência anexo, na página 421 deste Prospecto, as informações
trimestrais e as demonstrações contábeis da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este
Prospecto a partir da página 215.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da
Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e pelos fatores de risco
descritos a seguir. O preço de mercado das Ações pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos
e/ou de outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento nas
Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhes afetar
de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas não conhecidos pela Companhia ou que, atualmente, a
Companhia considera irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a indicação
de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito adverso para a
Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares significa que o risco,
incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso em seus negócios, condições
financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado das Ações de
emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os demais
fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, contido
na página 421 deste Prospecto.
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 OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos países
membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como
consequência, o surto do COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas
impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo
quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram
restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na
cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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, incluindo a cotação das ações de nossa emissão, foi adversamente afetada em
razão do surto 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.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações e ações de emissão da Companhia pelo
preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil, envolve, com
frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições políticas e econômicas
mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como: (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 104 deste Prospecto.
Em 31 de março de 2020, a capitalização bursátil de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$3,1 trilhões e a média de negociações diárias era de, aproximadamente, R$36 bilhões,
segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente concentrado, de forma
que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por, aproximadamente, 33,9% do volume
total de ações negociadas na B3 durante o período de três meses terminado em 31 de março de 2020, enquanto
que a New York Stock Exchange, nos Estados Unidos, teve uma capitalização bursátil de aproximadamente
US$16,8 trilhões em 31 de março de 2020, com média do volume diário de negociação de aproximadamente
US$251 bilhões durante o período de três meses terminado em 31 de março de 2020.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 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. Riscos relacionados à situação da
economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países, especialmente nos mercados
emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos
mercados de valores mobiliários.
Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em outros países,
especialmente nos mercados emergentes o que poderá afetar negativamente a economia brasileira
inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em diferentes
graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive Estados Unidos, países membros
da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos investidores aos acontecimentos nesses países
pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras,
inclusive das Ações. Crises nos Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
de emissão da Companhia.
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Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições econômicas
internacionais, 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. 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 104 deste Prospecto.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas de
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 Administradores celebrarão acordos de restrição à venda de
Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia já detidas ou que venham a ser emitidas pela
Companhia, por meio dos quais concordarão, pelo Período Inicial de Lock-up, sujeitos a algumas exceções,
em não emitir, ofertar, vender, contratar a venda, dar em garantia, emprestar, conceder qualquer opção de
compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de qualquer outra forma dispor ou outorgar quaisquer
direitos, direta ou indiretamente, registrar ou pedir o registro de uma distribuição ou oferta pública nos termos
do Securities Act ou da Legislação Brasileira, opções ou warrants para a compra já detidos ou que venham a
ser detidos, ou quaisquer valores mobiliários passíveis de conversão ou permuta ou que representem o direito
de receber ações ordinárias de emissão da Companhia emitidas em seu favor ou que, nos termos da legislação
tenha direito de receber ou celebrar qualquer acordo de swap ou outro acordo que transfira a terceiros, no todo
ou em parte, quaisquer dos benefícios econômicos da titularidade, ou warrants ou outros direitos de compra,
de quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos a Lock-up, ou anunciar publicamente a intenção de executar
qualquer operação especificada acima.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos
Acionistas Vendedores e pelos Administradores estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias de emissão da
Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro, por meio da emissão de valores
mobiliários, o que poderá afetar o preço das Ações e resultar em uma diluição da participação do
investidor.
A Companhia pode vir a captar recursos adicionais no futuro por meio de operações de emissão pública ou
privada de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia ou permutáveis por
elas. Qualquer captação de recursos por meio da distribuição de ações ou valores mobiliários conversíveis em
ações ou permutáveis por elas pode resultar em alteração no preço de mercado das ações de emissão da
Companhia e na diluição da participação do investidor no capital social da Companhia.

106

A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução de
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será definido após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, mediante a coleta de intenções de
investimento, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar
as Ações Suplementares e as Ações Adicionais). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Ações inicialmente ofertadas, não será permitida
a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Ações junto a Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo suas intenções de investimento automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá afetar adversamente a fixação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações por
Investidores Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez
das ações de emissão da Companhia no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
para (i) proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros tendo 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, II da
Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados
investimentos realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta, para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400. Tais operações poderão influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste
modo, o Preço por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão
desta Oferta.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência dos
Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir a capacidade da Companhia de alcançar dispersão
acionária na Oferta, bem como a sua capacidade de executar o plano de negócios da Companhia.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e, conforme
expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor inferior à
Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor
mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa
Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, que possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais no âmbito da Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do
que a inicialmente esperada, caso uma quantidade significativa de Investidores Não Institucionais decida por
desistir da Oferta.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor significativamente 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 112 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.
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Na medida em que o regime de distribuição da Oferta é o de garantia firme de liquidação e que não será
admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não
haja demanda para subscrição/aquisição da totalidade das Ações objeto da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, conforme faculdade prevista
nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações Suplementares) não sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a
Data de Liquidação, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de
Reserva, boletins de subscrição/contratos de compra e venda e intenções de investimentos automaticamente
cancelados. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Suspensão,
Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta” na página 73 deste Prospecto.
Os investidores na Oferta poderão sofrer diluição imediata no valor de seus investimentos nas Ações.
Caso o Preço por Ação seja superior ao valor patrimonial por ação, assim entendido como o resultado da
divisão (1) do valor no ativo da Companhia, reduzido do valor do seu passivo, pela (2) quantidade total de
ações que compõe o capital social da Companhia, os investidores que subscreverem Ações poderão
integralizar um valor que é superior ao valor patrimonial por ação, resultando em diluição imediata do valor
de seu investimento na Companhia.
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 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.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá
deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior.
Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de balcão não
organizado, incluindo esforços de colocação das Ações juntos a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à proteção dos
Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Colocação Internacional,
que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação Internacional apresenta
uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional para que a Companhia 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 prestam 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/ou os Acionistas Vendedores no exterior. Esses procedimentos no exterior,
em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado
nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema
processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na
fase inicial do processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Um eventual processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou
omissões relevantes nos Offering Memoranda, pode envolver valores elevados, o que poderá afetar
negativamente a
Eventual descumprimento por qualquer das Instituições Consorciadas de obrigações relacionadas à Oferta
poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações, com o
consequente cancelamento de todos Pedidos de Reserva e boletins de subscrição/contratos de compra e
venda 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 Colocação, na cartaconvite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta
previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na
Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com
as Ações ou 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 julgadas cabíveis pelos
Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela
colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão)
cancelar todos os Pedidos de Reserva, boletins de subscrição e contratos de compra e venda que tenha(m)
recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não
mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre
movimentação financeira, eventualmente incidentes. Para maiores informações, veja a seção “Violações das
Normas de Conduta e Cancelamento dos Pedidos de Reserva” na página 76 deste Prospecto.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar operações com
derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas), tendo ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações
de total return swap) além de outras operações permitidas pelo artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400.
Tais operações não serão consideradas investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo
55 da Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e
poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações da Oferta.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para absorver
prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e poderá não ser
disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a distribuição
dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de Administração
informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as condições econômicofinanceiras. Caso isto ocorra, os titulares das nossas ações ordinárias poderão não receber dividendos ou juros
sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor e a liquidez de nossas ações.
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Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do comportamento
de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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.
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 data de envio do Anúncio de
Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações equivocadas ou imprecisas
sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo
informações que não constam dos Prospectos e/ou do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a
partir da página 397.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por parte da
Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até o envio do
Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações que não foram
fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos
Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta 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 não possui um acionista controlador indireto que detenha mais de 50% do seu capital social,
de modo que a Companhia está suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros
eventos.
A Companhia não possui um acionista controlador indireto que detenha mais de 50% do seu capital social.
Desta forma, uma vez concluída a Oferta, a Companhia está suscetível ao surgimento de um grupo de
acionistas agindo conjuntamente que passe a deter a maioria absoluta do seu capital votante, direto ou indireto
e, consequentemente, deter o poder decisório das atividades da Companhia. Além disso, a Companhia poderá
ficar mais vulnerável a tentativas hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes, e certas
deliberações que exigem quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no
âmbito das atividades sociais da Companhia.
A ausência de um acionista controlador titular de mais de 50% do capital votante após a conclusão da Oferta
poderá dificultar certos processos de tomada de decisão, pois o quórum mínimo exigido por lei para
determinadas deliberações poderá não ser atingido.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de negócios e
direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle de direito ou qualquer disputa entre acionistas
concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e resultados operacionais
da Companhia.
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A Companhia arcará com parte significativa dos custos e despesas da Oferta, o que poderá afetar
adversamente seus resultados no período subsequente à realização da Oferta.
A Companhia acará com parte significativa dos custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos em decorrência da Oferta Primária e, por consequência, os valores creditados ao patrimônio
líquido da Companhia, o que poderá impactar negativamente os resultados da Companhia no período de
apuração subsequente à realização da Oferta. Para informações detalhadas acerca das comissões e das
despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56
deste Prospecto.
Os Investidores de Varejo Lock-up ou Investidores Private Lock-up, diante da impossibilidade de
transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão
incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores de Varejo Lock-up e os Investidores Private Lock-up se comprometeram, durante o período de
45 e 70 dias, conforme o caso, contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias
de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Lock-up e
Investidores Private Lock-up por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up da Oferta de Varejo e do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações da
Oferta de Varejo e do Segmento Private Lock-up serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em
garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
Os interesses dos Administradores podem ficar excessivamente vinculados à cotação de negociação das
Ações, na medida em que suas remunerações são baseadas, em parte, em planos de opções de compra de
Ações.
Os Administradores são beneficiários do Plano de Opções, nos termos do qual os potenciais ganhos para os
beneficiários estão vinculados a valorização do preço das Ações no mercado. O fato de uma parcela
significativa da remuneração dos Administradores estar ligada ao desempenho de mercado das Ações 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 Opções, veja a seção “Diluição”, a partir da página 114
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 partir da página 602 deste
Prospecto.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, estimamos que os
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de aproximadamente R$514.240 mil, após a dedução
das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares. Os recursos líquidos da Oferta Primária e da Oferta Secundária correspondem a
47,26% e 52,74%, respectivamente, dos recursos líquidos da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 56 deste Prospecto.
Pretendemos utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária para: (i) expansão da marca e da
base de usuários da Companhia; (ii) investimentos em políticas comerciais com foco em melhoria de
conversão e recorrência; (iii) expansão do time para desenvolvimento do produto; e (iv) soluções fintech.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos provenientes
da Oferta Primária:
Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Destinação
Expansão da marca e da base de usuários ...........................................
Investimentos em políticas comerciais ................................................
Expansão do time para desenvolvimento do produto .........................
Soluções fintech ...................................................................................
Total ....................................................................................................
(1)

30,00%
20,00%
25,00%
25,00%
100,00%

Valor Estimado
Líquido(1)
(em R$ mil)
154.272
102.848
128.560
128.560
514.240

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa, considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas
por nós no âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar
serve apenas como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que não
podemos garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, nas
quais baseamos nossas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências.
Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta
Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no curso
regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que acreditamos estar
dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital e investimentos com perfil de
alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras de renda fixa contratados ou emitidos
por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados por nós por meio da Oferta Primária sejam inferiores à sua estimativa, sua
aplicação será reduzida de forma proporcional aos objetivos e observada a ordem de alocação disposta na
tabela acima e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, poderemos efetuar emissão de outros
valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, conforme o caso, de R$43.609 mil nos recursos líquidos
advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas devidas por nós no âmbito da
Oferta.
Por fim, não receberemos quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta Secundária visto que tais
recursos líquidos reverterão integralmente aos Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos da Oferta Primária nossa situação patrimonial,
veja a seção “Capitalização” na página 113 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta nossa capitalização total, composta por nossos empréstimos e financiamentos
(circulante e não circulante) e patrimônio líquido em 31 de julho de 2020, indicando a (i) situação real
naquela data; (ii) a posição ajustada pela liquidação integral junto ao Banco Itaú S.A. de empréstimo no valor
R$1.775 mil, realizada em 2 de agosto de 2020, e pelo aumento de capital no valor de R$10.233 mil,
aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020; e (iii) a posição
ajustada para considerar os recursos líquidos estimados da Oferta Primária, após a dedução das comissões e
das despesas devidas por nós no âmbito da Oferta, em aproximadamente R$514.240 mil, com base no Preço
por Ação de R$12,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações Suplementares.
As informações abaixo, referentes à coluna “Real”, foram extraídas das nossas demonstrações contábeis
auditadas, relativas ao período de sete meses findo em 31 de julho de 2020.
O investidor deve ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3 – Informações Financeiras Selecionadas”,
“10 – Comentários dos Diretores” e “18 – Valores Mobiliários” do Formulário de Referência anexo a este
Prospecto a partir da página 397, bem como com as demonstrações contábeis referentes ao período de sete
meses findo em 31 de julho de 2020 e aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017,
as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da página 215.

Real
Empréstimos e financiamentos circulante ............................
Empréstimos e financiamentos não circulante .....................
Patrimônio Líquido ...............................................................
Capitalização Total(3) ..........................................................
(1)

(2)

(3)

4.125
3.235
70.338
77.698

Em 31 de julho de 2020
Ajustado por
Eventos Recentes(1)
3.106
2.479
80.571
86.156

Ajustado
Pós-Oferta(2)
3.106
2.479
594.811
600.396

Ajustado para refletir (a) a liquidação integral junto ao Banco Itaú S.A. de empréstimo no valor R$1.775 mil, realizada em 2 de agosto de 2020, e (b) o
aumento de capital no valor de R$10.233 mil, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020. Para informações
adicionais, veja s seção “Sumário da Companhia – Eventos Recentes” na página 23 deste Prospecto e o item “3.3 – Eventos Subsequentes” do
Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 409.
Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados em R$514.240 mil, calculado com base no Preço
por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa, considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito
da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas como um
valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) e patrimônio líquido.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da Faixa Indicativa,
aumentaria (reduziria) o valor de nosso patrimônio líquido e de nossa capitalização total em R$43.609 mil,
após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta.
O valor de nosso patrimônio líquido 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.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento, calculada pela
diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Em 31 de julho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$80.571 mil, conforme
ajustado pelo aumento de capital no valor de R$10.233 mil, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 28 de setembro de 2020, e o valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na
mesma data, era de R$0,54 por ação, conforme ajustado para refletir o grupamento de ações aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020 e as incorporações reversas, pela
Companhia, de suas holdings controladoras, Enjoei, LLC e Enjoei Ltd., aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2020. O referido valor patrimonial contábil por ação de emissão
da Companhia representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações
de emissão da Companhia em 31 de julho de 2020, conforme ajustados.
Considerando o aumento de capital da Companhia ocorrido em 28 de setembro de 2020 e a subscrição da
totalidade das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o ponto
médio da Faixa Indicativa, considerando a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no
âmbito da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, o patrimônio líquido
ajustado da Companhia em 31 de julho de 2020 seria de R$594.811 mil, representando um valor de R$3,04 por
ação de emissão da Companhia. Isso representaria (i) um aumento imediato do valor patrimonial contábil por
ação de emissão da Companhia correspondente a R$2,50 para os acionistas existentes; e (ii) uma diluição
imediata do valor patrimonial contábil por ação de R$8,96 para os novos investidores que
subscreverem/adquirentes Ações no contexto da Oferta. Essa redução representa a diferença entre o preço por
ação ordinária de emissão da Companhia, calculado com base no Preço por Ação e o valor patrimonial contábil
por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 56 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de julho de 2020, considerando os impactos do aumento de capital realizado em 28
de setembro de 2020, da incorporação reversa realizada em 2 de outubro de 2020 e da realização da Oferta
Primária:
Em R$, exceto %
(1)

Preço por Ação ...........................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
em 31 de julho de 2020, ajustado para refletir os eventos recentes(2)(3) ...................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
em 31 de julho de 2020 ajustado para refletir os eventos recentes e a Oferta Primária(1)(2)(3)(4)...............
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação
de emissão da Companhia em 31 de julho de 2020 para os atuais acionistas(1)(2)(3)(4) ..............................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de
emissão da Companhia dos novos investidores(1)(2)(3)(4)(5) .........................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(1)(6) ......................................................................
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

12,00
0,54
3,04
2,50
8,96
74,64%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações de
emissão da Companhia.
Considera (a) o aumento de capital no valor de R$10.232,9 mil, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2020,
(b) o grupamento de ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020 e (c) as incorporações reversas, pela
Companhia, de suas holdings controladoras, Enjoei, LLC e Enjoei Ltd., aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de
2020. Para informações adicionais, veja a seção “Sumário da Companhia – Eventos Recentes ” na página 23 deste Prospecto.
Considera a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no Preço por Ação a
ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Ação.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o valor
patrimonial das ações de nossa emissão 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 – Preço por Ação”, na
página 51 deste Prospecto.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação acarretaria um acréscimo (redução), após a conclusão
da Oferta, (i) de R$43.609 mil no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) no de R$0,22 valor do
patrimonial contábil por ação de nossa emissão; (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação aos
investidores desta Oferta em R$0,78 por Ação, após deduzidas as comissões e as despesas devidas por nós no
âmbito da Oferta. O valor do nosso patrimônio líquido contábil 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 de nossa emissão,
nem em alteração em nosso patrimônio líquido, uma vez que os recursos líquidos da Oferta Secundária serão
integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de agosto de 2020, os acionistas da Companhia
aprovaram o Plano de Opções, cujo objeto é a outorga de opções de compra de ações ordinárias de emissão da
Companhia aos administradores e/ou empregados da Companhia ou de outra(s) sociedade(s) sob o seu
controle, que venham a ser escolhidos como pessoas elegíveis a critério do Conselho de Administração para
participar do Plano Opções. O Plano prevê a abrangência de até 14.172.550 opções, as quais darão direito à
aquisição de 1 ação a cada opção exercida, mediante o pagamento do preço de exercício fixado nos termos do
respectivo Programa.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2020, os acionistas da Companhia
aprovaram o Primeiro Programa sob o Plano de Opções e autorizaram à administração da Companhia celebrar
os respectivos contratos de outorga de opções nos termos Primeiro Programa. O Primeiro Programa
estabeleceu a outorga de 9.549.613 opções a determinados beneficiários que tiveram papel essencial no
desenvolvimento da Companhia, condicionando o exercício de tais opções ao transcurso de períodos de
carência que somente se iniciam na data de divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta, e que têm como
principal finalidade a retenção de tais colaboradores e o alinhamento de interesses de longo prazo.
Na forma do Plano de Opções, cada opção outorgada no âmbito Primeiro Programa dará ao beneficiário o
direito de subscrever 1 ação de emissão da Companhia, pelo preço de exercício de R$0,53, fixado tendo como
referência o valor de patrimônio líquido contábil por ação, com base nas demonstrações financeiras de 31 de
julho de 2020, ajustado por eventos societários subsequentes.
Com relação às demais opções abrangidas pelo Plano mas não contempladas no Primeiro Programa, caberá ao
Conselho de Administração aprovar sua outorga, elegendo os outorgados em favor dos quais serão outorgadas
opções nos termos do Plano de Opções, fixando o preço de exercício das opções e as condições de seu
pagamento, estabelecendo os prazos e condições de exercício das opções e impondo quaisquer outras
condições relativas a tais opções. Cada opção dará direito ao outorgado de adquirir 1 ação de emissão, sujeito
aos termos e condições estabelecidos no respectivo contrato de opção. Para os novos programas sob o Plano
de Opções, a Companhia estima que o preço de exercício será baseado na cotação das ações de emissão da
Companhia na B3, em período a ser determinado pelo Conselho de Administração, quando da aprovação dos
novos programas.
Para informações adicionais sobre o Plano de Opções e o Primeiro Programa, veja a seção “Sumário da
Companhia – Eventos Recentes ” na página 23 deste Prospecto e o item “13.5 - Remuneração Baseada em
Ações” Formulário de Referência anexo a este Prospecto a partir da página 605.
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O quadro a seguir ilustra a diluição potencial por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de julho de 2020, conforme ajustado (a) pelos eventos recentes, (b) pela Oferta
Primária, e (c) a outorga de opções 9.549.613 opções do Primeiro Programa ao preço de exercício de R$0,53 e
das demais 4.622.937 opções sob o Plano de Opções ao preço de exercício equivalente ao Preço por Ação:
Em R$, exceto %
Preço por Ação(1).............................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia
em 31 de julho de 2020, ajustado para refletir os eventos recentes(2)(3) .....................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia em 31 de julho de 2020 ajustado para
refletir os eventos recentes, a Oferta Primária e o exercício das opções sob Plano de Opções(1)(2)(3)(4)(5) ..
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de emissão da Companhia em 31 de julho de
2020 para os atuais acionistas(1)(2)(3)(4)(5) ......................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia dos novos
investidores(1)(2)(3)(4)(5)(6) ................................................................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(1)(7) ........................................................................
(1)
(2)
(3)

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

12,00
0,54
3,13
2,59
8,87
73,95%

Com base no Preço por Ação de R$12,00, que é o preço médio da Faixa Indicativa. O Preço por Ação utilizado neste Prospecto Preliminar serve apenas
como um valor indicativo, podendo ser alterado para mais ou para menos após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações de
emissão da Companhia.
Considera (a) o aumento de capital no valor de R$10.232,9 mil, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2020,
(b) o grupamento de ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020 e (c) as incorporações reversas, pela
Companhia, de suas holdings controladoras, Enjoei, LLC e Enjoei Ltd., aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de
2020. Para informações adicionais, veja s seção “Sumário da Companhia – Eventos Recentes ” na página 23 deste Prospecto.
Considera a dedução das comissões e despesas estimadas devidas por nós no âmbito da Oferta.
Considera o preço de exercício de (a) R$0,53 para as 9.549.613 opções objeto do Primeiro Programa e (b) o Preço por Ação para as demais 4.622.937
opções sob o Plano de Opções que poderão ser objeto de programas futuros.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no Preço por Ação a
ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo Preço por Ação.

Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Data

Subscritor/
Adquirente

Natureza da
Operação

Quantidade de Ações
Ordinárias

Valor Total

Forma de
integralização/liquidação

Valor
por Ação

30/04/17
19/07/18
12/12/18
30/06/20
28/09/20

Enjoei, LLC
Enjoei, LLC
Enjoei, LLC
Enjoei, LLC
Enjoei, LLC

Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular
Subscrição Particular

18.528.132
21.310.289
24.490.877
59.942.920
21.754.366

18.528.132,00
21.310.289,00
24.490.877,00
59.942.920,00
10.232.890,00

Moeda corrente
Moeda corrente
Moeda corrente
Moeda corrente
Moeda corrente

1,00
1,00
1,00
1,00
0,47
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ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE
APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA,
QUE APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO
ATO SOCIETÁRIO DE APROVAÇÃO DA OFERTA DA ACIONISTA VENDEDORA
ESTORIL E SUA RESPECTIVA TRADUÇÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SETE
MESES FINDO EM 31 DE JULHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS
MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM
480
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ESTATUTO SOCIAL DA
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Art. 1.    ǤǤ      ǤǤ ȋǲǳȌ ± 
  Ø             
  Ǥ
§1º.

       ͵ ǤǤ Ȃ ǡ ǡ

  ȋǲ  ǳ  ǲ͵ǳǡ  Ȍǡ Ǧ  ǡ 
 ǡ      ȋ Ȍǡ  
    ǡ  ǡ  Ù   
 ȋǲ ǳȌǤ
§2º.

    ǡ     ǡ 

 ǡ  ǡǡ
    ǡ  Ù      
             
͵ǡ͵ Ǥ
Art. 2.   ǡ ǡ
ǤǤ   ǡͳͺ͵ͲȂͳʹ͑ǡͶǡ  ǡ 
ǦǡͲͶͷͶ͵ǦͻͲͲǤ  
ǡͶ͵ǡͳǡͳǡ± ǡ×ͳͶʹͳǡǡ
  Ȃ ǡ  ͲͺͲǦͶͲͲǡ       ͵ͷͻͲͷͳͺͳǦ   Ȁ ͑
ͳǤͻʹʹǤͲ͵ͺȀͲͲͲ͵Ǧͳ͵ǡ ǡ      ǡ ǡ  
 ǡ ×² × Ǥ
Art. 3.      ǣ (i)   Ù 
×  ǡ ïǡ
    ǡ      Ù 
        ǡ     ǡ  
  × Ǣ(ii)
     ǡ   ï ǡ  
Ø Ǣ(iii)   Ǥ
Art. 4.  ±Ǥ
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CAPÍTULO II
Capital Social e Ações
Art. 5.   ǡ ǡ±̈́
ͳͷͻǤǤʹʹǡͲͲȋ  Ùǡ ǡ
ȌǡͳͶͻǤͷ͵͵Ǥ͵ͺʹȋ 
Ùǡ²ǡȌÙ
ǡ Ù 
 Ǥ
§1º.

Ù    

 ×ǡ            
ȋǲǳȌǡǡ   Ǥ
§2º.

   ²   Ù     

        ǡ    
   ÙǤ
Art. 6.             ±
ʹ͵ͷǤͷ͵͵Ǥ͵ͺʹ Ù ǡ    ǡ 
  ǡ×  
      ï  Ù   ǡ    
Ù    ǡ  
   Ǥ
Art. 7.              
ͳΨ²ǡ   Ǧǡ
  ǡͳͲΨ ǡ
ÀÙ Ǥ
Art. 8.         ²    
         À      Ùǡ ²
À  Ù  Ø           
    ǡ    ï     Ù  
ï   Ǥ
Art. 9. Ù Ù Ù
 ÙÙ Ù
       ǡ     
Ǥ
Art. 10.  Ù
Ǥ
Art. 11.

       Ù       

Ǥ
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CAPÍTULO III
Assembleias Gerais
Art. 12.    ǦǦ    Ͷ ȋȌ
  ×      À    ǡ ǡ
Ǥ
§1º.

 

     ǡ  

  ǡ   Ǥ
§2º.

 ± 

     ǡǡ
  ï    ǡ×
  Ǥ
§3º.

 ǦǦǡ   ǡ 

 ʹͷΨ  ǡ
×  Ǣ ǡ     ǡ   ï 
 Ǥ
§4º.

 

       

  Ǥ²   
ǡ        Ǧ   
 ǡ      Ǥ  ²       Ǧ
    ǡ
           Ǥ 
  ǦǤ
Art. 13.            
ǡ   À Ͷͺ ȋ  Ȍ    ² ǡ ǣ
ȋȌ        Ù    
     ͵ ȋ²Ȍ    ²    
  ǢȋȌ 
        Ǣ   
            
  Ǥ
§1º.

À ǡ    

   
 ͳ͵ ǡ±
 ǡ ǡǦ
Ǥ
§2º.

   

ǡ  ǡ
    Ø     ǡ  × ±ǡ 
 ² ͶͺȋȌ  ǡ
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  ͳ͵ ǡ  
  Ǥ
Art. 14.  Ù        
 ǡ         ǡ    Ù
ǡ  Ǥ
Art. 15. Ù ǡ
 Ǥ
Art. 16. Ǧ  
  
 ǡ Ǥ
Art. 17.  

        

ǡ  
 Ǥ
Art. 18.  À   ±   ǡ ±  ²  
 ±ǣ
a)

    ǡ ǡ     

Ù Ǣ
b)

ǡ   ǡ

   À   Ǣ
c)

 

 ǡǢ
d)

 ǡ 

  ǡǡͳǢ
e)

À ǡǡ

   Ǣ
f)

 À  ǡ

ͳʹͲ͑ǤͶͲͶȀȋǲǤǤǳȌͷǡȚͳͲ͑Ǣ
g)
h)

 ǡ   Ǣ
  ǡǡÙ×

 ×  Ǥ

CAPÍTULO IV
Administração - Normas Gerais
Art. 19.  
Ǥ
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Parágrafo ÚnicoǤ    ǡ    
   ǡ            
ǡ  Ù  ×
ͶǤ
Art. 20.            
     
Ǥ
Art. 21.             
   Ǥ
CAPÍTULO V
Conselho de Administração
Seção I – Composição
Art. 22.      ±  ǡ  Àǡ ͷ ȋ  Ȍ ǡ 
ǡȋȌ±ï ǡ
À ǡ  ʹȋȌǡ
 Ǥ
§1º.

       Ǧǡ    

Ǥ
§2º.

          ǡ

  ±  ǡ   ×  ǡ
  
×  Ǥ
§3º.

   

   À       ǡ    ǡ 
 ǡǤǤǡ Ù
Ù Ǥ
§4º.

    caput  ǡ  ï   

     
 ǡ             
 Ǥ
Art. 23.  ǡÀǡʹȋȌʹͲΨ
ȋ Ȍǡǡ  ǡ 
        ǡ      
          
Ǥ
Parágrafo Único. ǡ   ²          
caput  ǡ  ï    ǡ  ǦǦ 
ïǤ
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Art. 24.   ǡ
       ±     ǡ  
 ʹ͵ ǡÀǤ
Parágrafo Único.   ²   caput    
  ±
 ²         ǡ   ǡ
     À      
ʹ͵Ǥ
Seção II – Eleição
Art. 25. ʹǡ 
 ǦǦ Ǥ
§1º.

       ǡ       ǣ

ȋȌ  ǢȋȌ ǡ
Ț͵͑ǡ   Ǥ
§2º.

 ǡ   

 ǡ
 Ù Ù 
    ǡ         
ǡ À    ǡ   
    
 Ǥ
§3º.

            

              
 Ùǡ  Ù
ǡ ǡ× ² ǡ 
   Ǥ
§4º.

        ǡ   

  Ǥ
§5º.

  ǡ 

   ï Ǥ
Art. 26.        ʹͷ  ǡ      
  ±      ǡ    ǡ    
 ïǡǡÀǡͶͺȋȌ
 Ǥ
§1º.

ǡ×  

ïǡ    ǡ
  Ǥ
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§2º.

 ×         ïǡ    

   ǡ         
           ʹͷǡ   
               
ïǡ         Ù 
 Ù          Țʹ͑   ʹͷ 
Ǥ
§3º.

     ïǡ   À      

           ǡ  
  Àï  ÀǦ
ǡ  
Ǥ
§4º.

 ǡǡ  ǡ 

 ǡ ǡǦï 
  ï   Ǥ
§5º.

  ïǡ

           
 ǡ Ǧ Ǣǡ
    ǡ    ǡ    
   Ǥ
§6º.

          

 ǡ ͳͲΨȋ Ȍ
               
  ǡȚͶ͑
 ͳͶͳ    ǤǤǡ  ǡ   ǡ     
      À      
À͵ȋ²ȌǡÀǡ 
  Ǥ
Art. 27.   ǡ
         ǡ      Àǡ
   Ù ǡ
  ǡ   
ǦǡÀǡ͵ȋ²Ȍ×± 
Ǥ
Seção III – Reuniões e Substituições
Art. 28.  ǦǦǡ ǡ 
ȋ ǡÀǡȌǡǡ
ǡ       ǡ  
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 ǡ   ǡ      Ǧ   
 ʹȋȌ Ǥ
§1º.

     Ù      ǦǦ 

 ǡ    ǡ ǡ ǡ Ǧ      
     ǡ ǡ±
 ǡ ǡǤ
§2º.

Ù     ǡÀǡ

ͷȋ  Ȍ ² ǡ   ǡʹȋȌǡ
  Ǥ    ǡ 
             
 Ǥ
§3º.



      Ù   

   ±  ²  Ø ǡ  ²   
      
            Ǥ 
ǡ              
              
ïǤ
Art. 29.

 Ù      ǦǦ   

        À ǡ   Ù  
Ǥ
Art. 30.

 ² ǡ   

  ǡÙ
   ² 
×  Ǥ
Art. 31. Țͷ͑ʹǡ   
  ȋǡ 
ǡȌǡ 
 ± ǡ
   ǡ    ǡ    ǡ   ǡ 
   ±ÀǤ 
           ǡ  
        ǡ  
  ÀǤ
Art. 32.

   ² ǡ        

 ǡÀ  
Ù 
͵Ͳǡ  Ù  ²   ×       Ǧ 
 ² ×  Ǥ
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Art. 33.    ²       
   Ǧ     ǡ   
 ǡǡ Ù² × 
 ǡ        ǡ    
      Ǥ
Seção IV – Competência
Art. 34.  ǣ
a)

 ×  

Ǣ
b)

 ǡ

 ±× Ǣ
c)

ǡǦÙǢ

d)

  Ǣ±

 Ǣ   Ù       
   ǡ
Ǣ
e)

Ǧ× ǡ 

Ù    ǡ Ǧ    
 Ǣ
f)

            

    ǡ       
 Ǣ
g)

  ±      À   À  

ǡ ǡ 
 Ǣ
h)

        Ùǡ  

 Ǣ
i)

  ǤǤǢ

j)

   

 ʹͷǢ
k)

   À ǡ

ͷ͵Ǣ
l)

      À    À 

 ǡ            
  ±      ×ǡ     
 ͷͶǢ
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m)

 ï ²  Àǡ

×À  ÀÙǢ
n)

      Ùǡ ² À  Ù 

Ø  ǡ Ǣ
o)

  

     ǡ  ǡ

  ǡ  Ù ǡ   
Ǣ
p)

     Ù    ²  

ǡ      ǡ   Ù 
Ù Ǣ
q)

 ǡ ǡ

  ͷΨȋ   ȌØÀ
ǣȋȌ ǡ  ǢȋȌǢ
ȋȌ  ï   Ǣ ȋȌ    
Ǣ  ȋȌ     ǡ   ǡ    
  Ù Ǣ
r)

     Ù      

ǡï   Ù ǡ
 ̈́͵ǤͲͲͲǤͲͲͲǡͲͲȋ²ÙȌǡÀ
      À   Ù     
Ǣ
s)

    

Ǣ
t)

 ǡ  

²Ǣ
u)

          

  Ø 
  Ǥ
v)

Ǧ        

ï      Ù      Ù    
ǡ ±ǡ±ͳͷȋȌ
         ï      Ùǡ  
ǡÀȋȌ ² ï  
Ù  ǡ 
   ÙǢȋȌ
±         Ǣ ȋȌ 
       ï      Ù À 
 Ǣ
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w)

  À  ǡ     

×  Ǣ
x)

 

  

²     

 ǡǡ   
 ²Ǣ
y)

      ǡ ǡ   

      Ù    ǡ  ǡ  ǡ
    Ù   Ù     
Ǥ
CAPÍTULO VI
Diretoria
Art. 35.  ǡÀǡʹȋȌǡǡͳʹȋȌ
ǡ   Àǡ      ǡ   ͳ
ȋȌǡͳȋȌ   ǡͳȋȌ
          ²    
 Ǥ
§1º.

 ǡ   À  ±

 ǡʹȋȌǡ Ǥ
§2º.

     Ù       

Ǥ
Art. 36.             
 ×  ǡ
     Ù    ǡ    ǡ 
      À    ǡ 
 Ǥ
Art. 37. ǦǦ
   Ùǡ  ǡ        ǡ
  ×        ǡ  
ǡ±ǡǤ
Art. 38. ǣ
a)

ǡ   

 Ǣ
b)

         ǡ

 Ǣ
c)
d)

 ÙǢ
      Ù   ǡ  

 ×Ǥ
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Art. 39. Ù  ǣ
a)

 Ùǡ

   ǡ
b)

   

   ǡ       ² 
 Ǣ
c)

     ǡ      

  Ǣ
d)

   

Ù     ǡ  ǡ   ǡ   
 Ùǡ ǡ² ÙǢ
e)

 À ÙÀ 

   Ǥ
Art. 40.   ǣ
a)
b)

 Ù Ǣ
             

Ǣ
c)

            

    ǡ      ±   ǡ
Ù  Ǥ
Art. 41.       À ǡ ±   Ù
ǡ ÙÀ
 Ǥ
Art. 42.  ²       ǡ 
Ù   
    Ǥ  ²     
ǡÙ   
 Ǥ
Art. 43.    Ù   ǡ   
         
ǣ ȋȌ            
          ̈́ͷͲǤͲͲͲǡͲͲ
ȋ ȌǢȋȌȋȌ
ʹȋȌ ǢȋȌͳȋȌ  
ͳ ȋȌ   À       Ǣ ǡ ǡ
ȋ ȌʹȋȌ  ÀǤ
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§1º.

      caput  ǡ    

   ͳ ȋȌ ǡ   ǡ  ͳ ȋȌ
     À       ǡ
 ǣȋȌ ² 
ǢȋȌ × ï ǡ
 ǡ  ǡ × 
ǡ   ǡ   ǡ ǡ

    

 Ǣ ȋȌ    Ù   Ù  ǡ  
     Àǡ        
ǡ  Àǡ
ǡ
    Ǣ  ȋȌ       
Ù×   Ǥ
§2º.

   ×   caput   Țͳ͑  ǡ 

ǡ  ǡ 
ï ï   À ǡ ǡ
 ǡǤ
Art. 44.   ×   ȚȚͳ͑  ʹ͑   Ͷ͵  ǡ 
ǡʹȋȌǡ ǡ
        ǡ     
  ǡ      ͳ ȋȌ ǡ       
   ad judiciaǡ        ǡ
² Ǥ
CAPÍTULO VII
Órgãos Auxiliares da Administração
Art. 45.     ǡ      Ùǡ
  ²  ǡ    ǡ    
   ǡ    À ǡ   
 Ǥ
Parágrafo Único.           ²
   Ǥ
Art. 46. À ² 
ǡ   ǡ ǡ ²     
 ǡ Ǥ
Art. 47.   ² ²
  Ù
Ùǡ 
Ǥ
Seção I – Comitê de Auditoria
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Art. 48. ²  ×ǡ
    ǡ    Ù   
  Ǥ
Art. 49.  ²     ǡ  Àǡ ͵ ȋ²Ȍ ǡ
ǣ
a)

ͳȋȌ ǡ

 Ǣ
b)

ǡ  ͑͵ͲͺȀͻͻǡ

ÀǦǢ
c)

  ͳ ȋȌ       ²    

  ǡ       ͑͵ͲͺȀͻͻǡ   
ÀǦǢ
d)

   À ÀȋȌǡȋȌ

ȋ Ȍ Ǥ
Art. 50. ² ǣ
a)

            

 Ǣ
b)

  ǣ (b.1)   ǡ   

ǣ (b.1.1.)   ² Ǣ (b.1.2.)     Ǣ 
(b.1.3.)  Ǣ(b.2.)
     Ǣ (b.3.)      
Ǣ  (b.4.)       Ù   
Ǣ
c)

      ǣ (c.1.)    

Ǣ(c.2.)ÙǡÙ
 Ù    Ǣ  (c.3.)  Ù  Ù
            
          ×  
Ù Ǣ
d)

Ù ǡ 

 Ù   À       ǣ
(d.1.)  Ǣ(d.2.) Ǣ
(d.3.) Ǣ
e)

 ǡ         

ǡ     Ù       
      Ùǡ    À  
Ù  Ǣ
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f)

  Ù Ù

   
À Ù  Ǣ
g)

ǡ        

  

  À    ǡ    À  
Ù  Ǣ
h)

 × ǡ   ǡ ǡ ǡ ×

 ǡ        Ù
 ǡ   ǣ(h.1.) ǡ  Ù
  ÙǢ(h.2.) Ù
²         ǡ  
² Ù 
Ǣ
i)

         Ù    

  ǡ±
  × ǡ        
 À     Ǥ
CAPÍTULO VIII
Conselho Fiscal
Art. 51.      ǡ
 ǤǤǡ ǡ
Àǡ͵ȋ²Ȍǡǡͷȋ  Ȍï 
Ùǡ ²  ǡ  
±         ×    ǡ
Ǧ Ǥ
§1º.

      ǡ     ǡ  

ǡ          ǡ   
   ×ͶǤ
§2º.

 

  ǦǦ  

  ǡ

ǡ    ǡ Ǧ   Ù 
×Ǥ
§3º.

         Ù  Ù

  ǡ           
Ǥ
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CAPÍTULO IX
Exercício Social, Demonstrações Financeiras e
Destinação dos Resultados
Art. 52.  À  À ͳ͑͵ͳ
 Ǥ±  À   Ù
 Ǥ
Art. 53. × À  
    ǡ ͷΨ ȋ    Ȍ    À  
      ǡ ±    ʹͲΨ ȋ 
Ȍ  Ǥ
Parágrafo Único.  × ǡ
        ²     
Ùǡ ǡ ǣ
a)

ʹͷΨȋ   Ȍ 

× Ǣ
b)

   ×    ǡ ± ͷΨ ȋ    

Ȍ           
ǡ         Ø   
    ǡ        
ǡ           
  ͳͲͲΨȋ  Ȍ  Ǣ

c)

ǡǡ  ǡ

 Ǥ
Art. 54. ǡ  ǣ
a)

  Ǣ

b)

À

       ǡ      
  À    
ͳͺʹǡȚͳ͑ǤǤǢ
c)

   ǡ         

 ïǢ
d)

 ǡ  ǡ

 ×ǡ          ȋ 
×ȌÀǡǦ
Ǥ
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Parágrafo Único.        ×
     À          À
× À  ÀǤ
Art. 55.   ȋ     Ȍ    
   ͵ ȋ²Ȍ            
  Ǥ
CAPÍTULO X
Ofertas Públicas
Seção I – Alienação de Controle
Art. 56.   ǡ
ï  ǡ Ù ǡ 
   ï 
   Ù     Ù      
 ǡ Ù
              ǡ 
Ǥ
Parágrafo Único.        ǡ ×   
 ï caputǡ Àǡ
 ǡ ǡͳͺȋȌǡ À
Ù    Ǥ
Seção II – Atingimento de Participação Relevante
Art. 57.   ȋ ǡ   ǡ    
À ǡ   ǡ Àǡ   Àǡ  
ǡ      ǡ ǡ   À    
   Ȍ     ǡ      ǡ 
ǡï  Ù
ȋ ǡ ǡ  ²
     ±ǦȌǡÙ
            Ù 
 ǡǡ ǡͳͷΨȋ Ȍ
    Ù      ȋ À Ù  
  Ȍ ȋǲ   ǳȌ ȋǲǳȌ 
(i)      ǡ  (ii)  
ï  ÙÙ 
ȋǲ  ǳȌǤ
§1º.

   

   
  (i)
       ȋȌ       
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  ȋ À±ÀÙ
   Ȍǡ       ï ǡ 
    ±          
  Ǣ(ii) Ø Ù ǡ
            
 ǡ 
    ±Ǣ
 ǡ ǡ  
       ×ǡ ǡ ǡ
 Ùǡ  Ù  Ǥ
§2º.

  ȋȌȚͳ͑ ǡ

           
  ǡ ²  ǡ±ͳͷȋȌ
     Ǥǡ
 ǡ   
ǡï   
   
  ǡȚͶ͑Ǥ  
 Ǥ
§3º.

        ǡ  

 ǡ      Ù     
À     ȋȌ  Țͳ͑  ǡ     
             Ù    
 Ǥ
§4º.

            

 ͲȋȌ 
    
ǡ  ͻͲ ȋȌ          
   ǡ ±    Ù     
      Ù        
ǡ            ǡ
 ǡ    ǡ  
        ǡ    
   ͷͲΨȋ  Ȍ  Ǥ
§5º.

          ǣ (i) 

       Ǣ (ii)      
͵Ǣ(iii)  
Țͳ͑ͷǡǡ  Ǥ
§6º.

    

ͷ  ǣ
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(a)

  

 ǡ ǡ  Ǣ
(b)

   ² ȋȌ  

    
ȋȌ  Ù Ǣ
(c)

            

    ï       Ù    
   Ù      ȋ     
     Ȍǡ        
À
         ×   
 Ǣ
(d)

   

   
             ǡ  
 ÙǡÙ ǡ
       ǡ  ǡ   
×ǡ              
   ǡ   ǣ (i)  
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Seção III – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo
Mercado
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Art. 58.     
 ï      Ùǡ   ǡ     
    ²       ǤǤ    
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 Ǥ
Art. 59.  À      ǡ    ǡ
×     ǡ   
 Ǥ
Art. 60.  
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 À 
   Ǥ
Art. 63.  Ù           
Ùǡ×À
ï Ǥ
CAPÍTULO XI
Do Juízo Arbitral
Art. 64. ǡ ǡ
 ǡǡǡǦǡǡ
 ǡǡ
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ǡ ǡ  ǡ ǡ
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 ǡ        ǡ 
       ǡ        
        ǡ ±   
    ǡ     ͵    
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CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Art. 65.    ǡ
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  Ǥ
Art. 66.   ǡ 
  ǡ
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Art. 67.   ȚȚͳ͑
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A., sociedade por ações com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre
4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51, neste ato representada na forma de
seu estatuto social (“Companhia”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de sua emissão, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)
(“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A.
(“Bradesco BBI”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. ("UBS" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P.
Morgan e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“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 jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em junho de 20120 (“Auditoria”), a qual prosseguirá até a divulgação do
Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet 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
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo,
incluindo seus respectivos anexos;

(D)

foram disponibilizados pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, os documentos que a
Companhia e os Acionistas Vendedores consideraram relevantes para a Oferta;

(E)

além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador
Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e aos Acionistas
Vendedores, os quais a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter
disponibilizado;
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(“
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(“
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gravames (“
Companhia (“
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”); e (ii)

Preliminar (conforme definido abaixo) (“
” “
Banco BTG Pactual S.A. (“
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”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“
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offshore
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(“
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(“
gravames (“
Companhia (“

”),
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”); e (ii)

Preliminar (conforme definido abaixo) (“
” “
Banco BTG Pactual S.A. (“
Bradesco BBI S.A. (“
”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“
Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“
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gravames (“
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BRUNO HERMES DA FONSECA RUDGE, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da
cédula de identidade RG nº 10.639.258-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 016.802.897-21, residente e domiciliado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Ataulfo de
Paiva, n° 1.235, 6° andar, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
(“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do
Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme
definido abaixo) (“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A.
(“Bradesco BBI”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. ("UBS" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P.
Morgan e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“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 os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em junho 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 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto
Definitivo”);

(C)

foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou
relevantes para a Oferta;

(D)

além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;

(E)

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

(F)

a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
CRISTIANO DE MESQUITA SOUZA, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da
cédula de identidade RG nº 09.268.708-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 016.746.597-09, residente e domiciliado na
Cidade de Londres, Inglaterra, com escritório na 272, Kings Road, 3rd Floor, College House
(“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. sociedade anônima
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do
Acionista Vendedor e dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme
definido abaixo) (“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A.
(“Bradesco BBI”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. ("UBS" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P.
Morgan e a XP, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“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 os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em junho 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 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto
Definitivo”);

(C)

foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou
relevantes para a Oferta;

(D)

além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;

(E)

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

(F)

a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto

181

Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.
O Acionista Vendedor, 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) as informações prestadas pela Companhia por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante a Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia 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)

as informações prestadas pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou
que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

(iii)

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

São Paulo, 05 de outubro de 2020.
CRISTIANO DE MESQUITA SOUZA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
GUSTAVO BERG IOSCHPE, brasileiro, casado, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Economia CPF/ME sob n° 920.901.680-72, com endereço na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.543-900 Acionista Vendedor , vem, no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Enjoei.com.br
Atividades de Internet S.A. sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51
Companhia
todas livres e
Ações , compreendendo a distribuição (i)
primária de
Oferta Primária
secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos
acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)
Acionistas Vendedores
Oferta Secundária
realizada no Brasil, sob coordenação do
Coordenador Líder d
Bradesco BBI
d
J.P. Morgan ), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
XP
da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. ("UBS" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P. Morgan e a XP,
Coordenadores da Oferta , com esforços
Oferta
termos da Instrução da
CVM nº 400, de 29 de dezembro de
Instrução CVM 400
da Instrução CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em junho de 2020 Auditoria
divulgação do Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. Prospecto
Definitivo

(C)

foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou
relevantes para a Oferta;

(D)

além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;

(E)

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

(F)

a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. Prospecto
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Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.
O Acionista Vendedor, 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) as informações prestadas pela Companhia por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante a Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia 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)

as informações prestadas pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou
que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades,
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes.
São Paulo, 05 de outubro de 2020.
GUSTAVO BERG IOSCHPE
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
MARIO COELHO JOPPERT, brasileiro, solteiro, bacharel em economia, portador da cédula de
identidade RG nº 11983193-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 803.769.917-04, residente e domiciliado na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Ataulfo de Paiva, n° 1.235, 6° andar,
Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Acionista Vendedor”), vem, no
âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4,
Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51 (“Companhia”), todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i)
primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos
acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)
(“Acionistas Vendedores”) (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do
Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”),
do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. ("UBS" e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bradesco BBI, o J.P. Morgan e a XP,
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“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 os Coordenadores da Oferta constituíram seus
respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;

(B)

para a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em junho 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 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto
Definitivo”);

(C)

foram disponibilizados, pela Companhia, os documentos que a Companhia considerou
relevantes para a Oferta;

(D)

além dos documentos a que se refere o item (C) acima, foram solicitados à Companhia
pelos Coordenadores da Oferta documentos e informações adicionais relativos à
Companhia e suas subsidiárias, os quais a Companhia confirmou ter disponibilizado;

(E)

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

(F)

a Companhia, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, participou da elaboração do
Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
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Ordinárias de Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A. (“Prospecto
Preliminar”) e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos, diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.
O Acionista Vendedor, 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) as informações prestadas pela Companhia por ocasião do registro e fornecidas ao
mercado durante a Oferta são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia 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)

as informações prestadas pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e no Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e/ou que integram o Prospecto Preliminar e/ou
que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas publicações,
são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades,
situação econômico-financeira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes.
São Paulo, 05 de outubro de 2020.
MARIO COELHO JOPPERT
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400/03
BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira com escritório na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538133, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 30.306.294/0002-26, neste ato
representada nos termos de seu estatuto social, na qualidade de instituição intermediária líder
(“Coordenador Líder”) da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias
nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet
S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a
ser realizada no Brasil, com esforços de colocações das Ações no exterior, compreendendo (i) a
distribuição primária de ações de emissão da Companhia; e (ii) a distribuição secundária de ações
de emissão da Companhia e de titularidade dos acionistas vendedores identificados no “Prospecto
Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de
Emissão da Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” (“Acionistas Vendedores”, “Prospecto
Preliminar” e Oferta”, respectivamente), 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 CVM 400”), declarar o quanto segue:
CONSIDERANDO QUE:
(i)

a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores 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, iniciada
em 28 de julho 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 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.” (“Prospecto Definitivo”);

(iii)

por solicitação dos Coordenadores, 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 os Acionistas Vendedores disponibilizaram os documentos que estes
consideraram relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item “(iv)” acima, foram solicitados pelos
Coordenadores documentos e informações adicionais relativos à Companhia e os
Acionistas Vendedores;

(vi)

conforme informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, a
Companhia e os Acionistas Vendedores confirmaram ter disponibilizado, para análise dos
Coordenadores e de 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
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(vii)

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

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

declara que tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência,
respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações
prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no Prospecto Preliminar
(incluindo seus anexos) e as informações a serem prestadas no Prospecto Definitivo
(incluindo seus anexos), serão, nas datas de suas respectivas divulgações, verdadeiras,
consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações prestadas ao mercado durante
todo prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização
do registro da Companhia e/ou que venham a integrar o Prospecto Preliminar e 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 contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas divulgações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, dos valores mobiliários ofertados, da Companhia, suas atividades,
sua situação econômico-financeira, os riscos inerentes a sua atividade e quaisquer outras
informações relevantes; e

III.

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo
com as normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando a Instrução CVM 400.
São Paulo, 05 de outubro de 2020.
BANCO BTG PACTUAL S.A.

____________________________________
Nome:
Cargo:

______________________________________
Nome:
Cargo:
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ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.
CNPJ/ME nº 16.922.038/0001-51
NIRE 35.226.952.192

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020

1

Data, hora e local: No dia 31 de agosto de 2020, às 10:00 horas, na sede social Enjoei.com.br
Atividades de Internet S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-900.

2

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

3

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

4

Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pela Sra.
Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima – Presidente; e pelo Sr. Guilherme Soares Almeida
– Secretário.

5

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: Em sede de Assembleia
Geral Ordinária (“AGO”): tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): (i)
criação e instalação do conselho de administração da Companhia, bem como definição do
número de membros e sua respectiva eleição e designação do Presidente e do VicePresidente do órgão; (ii) a autorização para a administração da Companhia realizar a abertura
de capital da Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores mobiliários,
categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”); (iii) a autorização para a
administração da Companhia realizar o pedido de adesão da Companhia ao segmento de
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) ; (iv) a realização de oferta pública
primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), a ser registrada junto à
CVM (“Oferta”); (v) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as
medidas necessárias à (a) obtenção do registro como emissor de valores mobiliários
categoria “A” e do registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 para
aderir ao Novo Mercado, e (b) aprovação de todos os termos e condições da Oferta aplicáveis
à Companhia, incluindo a celebração de todos os contratos, documentos e atos relacionados
à Oferta; (vi) a aprovação do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia; (vii) a
retificação e ratificação da remuneração global do conselho de administração e da diretoria
estatutária para o exercício social de 2020; e (viii) a reformulação e consolidação do Estatuto
Social da Companhia inclusive para adaptá-lo às novas regras do Novo Mercado.
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6

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

6.1

Em AGO:


6.2

as contas dos administradores e as demonstrações financeiras trianuais da
Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, conforme preparadas pela administração e auditadas pelos
auditores independentes da Companhia. Tendo em vista o prejuízo líquido registrado,
não houve destinação do resultado ou declaração de dividendos.

Em AGE:
(i)

a criação e instalação do Conselho de Administração da Companhia, composto por,
no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Restou também aprovada a
definição do número de membros para o Conselho de Administração, em 5 (cinco)
membros, com a subsequente eleição das seguintes pessoas, para mandato de 2
(dois) anos, permitida a reeleição, como membros do Conselho de Administração: (a)
Fernando Biancardi Cirne, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº
169.278.538-98, designado Vice-Presidente do Conselho de Administração; (b) Aline
De Lucca, brasileira, psicóloga, inscrita no CPF/ME sob o nº 287.158.868-67; (c) Ana
Luiza McLaren Moreira Maia e Lima, brasileira, casada, publicitária, inscrita no
CPF/ME sob o nº 091.845.507-32, designada Presidente do Conselho de
Administração; (d) Eric Acher, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME
sob o nº 046.797.228-19; e (e) Helena Turola de Araújo Penna, brasileira, casada,
economista, inscrita no CPF/ME sob o número 042.979.517-38, todos com endereço
comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, CEP 04543900.
Os Conselheiros ora eleitos foram imediatamente empossados em seu cargo,
mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo
declarado, sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução
CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.
Os acionistas aprovaram, ainda, a designação do Sr. Fernando Biancardi Cirne, da
Sra. Aline De Lucca, do Sr. Eric Acher e da Sra. Helena Turola de Araújo Penna como
membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, tendo em
vista que, após a análise de seus currículos e histórico profissional, restou verificado
o enquadramento de ambos aos critérios de independência estabelecidos no
regulamento de listagem do Novo Mercado da B3.

(ii)

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

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

(iv)

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

(v)

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

(vi)

a aprovação do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia, nos termos do
Anexo I desta ata; e

(vii)

tendo em vista a aprovação das deliberações do item (i) e (vi) acima, a retificação da
remuneração global dos membros do conselho de administração e da diretoria
estatutária da Companhia para o exercício social de 2020 anteriormente aprovada, e
ratificação do novo valor global anual de até R$10.014.696,50 (dez milhões, quatorze
mil, seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

(viii)

em decorrência das deliberações acima e visando também a atender às novas regras
do Regulamento do Novo Mercado, a alteração e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, nos termos do Anexo II desta ata, observadas as disposições transitórias
descritas em seu artigo 67.

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

204

3

8

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

9

Assinaturas: Mesa: Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima (Presidente) e Guilherme
Soares Almeida (Secretário). Acionistas Presentes: Enjoei, Ltd.; Ana Luiza McLaren Moreira
Maia e Lima; e Tie Lima.
(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, 31 de agosto de 2020.

____________________________________
__
__
__
_________
___
__
__
_____
____
__
__ _
______
__
___
__
__
_
Guilherme Soares Almeida
Secretário
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ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.
CNPJ/ME nº 16.922.038/0001-51
NIRE 35.226.952.192
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2020

1

Data, hora e local: No dia [●] de [●] de 2020, às [●] horas, na sede social da Enjoei.com.br
Atividades de Internet S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, Torre 4, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-900.

2

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

3

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

4

Mesa: Presidente: Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima; Secretário: Guilherme Soares
Almeida.

5

Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia, a ser realizada no Brasil, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) n°400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”) e demais normativos aplicáveis, e com esforços de colocação no exterior de acordo
com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of 1933 (“Oferta”); (ii) o aumento do
capital da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, nos termos do artigo 6º do
estatuto social da Companhia, mediante a emissão de Ações, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas
no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (iii) a verificação da
subscrição das Ações, bem como a homologação do aumento de capital social da
Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a determinação da forma de subscrição e
integralização das Ações a serem emitidas, bem como os seus direitos, vantagens e
restrições; (v) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única
e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado da B3;
(vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique
todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad referendum da
próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do caput do artigo 5º do estatuto social
da Companhia.

6

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

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

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

(iii)

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

(iv)

aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das
Ações, bem como o direito ao recebimento de dividendos integrais e demais
distribuições pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a
partir da data de disponibilização do “Anúncio de Início da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Emissão da
Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.”, nos termos previstos no estatuto social
da Companhia, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo
Mercado da B3, conforme vigentes;

(v)

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

(vi)

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

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

7

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

8

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

9

Assinaturas: Mesa: Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima (Presidente); e Guilherme
Soares Almeida (Secretário). Conselheiros presentes: Fernando Biancardi Cirne, Aline De
Lucca, Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima, Eric Acher e Helena Turola de Araújo
Penna.

(confere com o original lavrado em livro próprio)

São Paulo, [●] de [●] de 2020.

____________________________________
Guilherme Soares Almeida
Secretário
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Tradução

Estoril Investments S.à r.l., SPF
Sociedade de responsabilidade limitada, sociedade de gestão patrimonial familiar
Endereço da sede:

4, Heinrich Heine
L-1720 Luxemburgo
Grão Ducado de Luxemburgo
R.C.S. Luxemburgo: B247143
(a Companhia)
ATA CIRCULAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COM DATA DA ÚLTIMA ASSINATURA
1

Introdução

1.1

Estas são resoluções do Conselho de Administração (o Conselho) da Companhia, a serem
aprovadas por unanimidade, por escrito, pelos administradores, de acordo com o artigo 7.5 (vii) do
Contrato Social da Companhia (o Contrato Social), que dispõe que:
"As resoluções circulares assinadas por todos os administradores (as Resoluções Circulares dos
Administradores) serão válidas e vinculantes como se aprovadas em uma reunião do Conselho de
Administração, devidamente convocada e realizada, e deverão ter a data da última assinatura."

1.2

De acordo com o artigo 710-15(2) da lei de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades
comerciais, conforme emendada (a Lei), estas resoluções são consideradas como tendo sido
tomadas na sede social da Companhia.

2

Histórico

2.1

A Companhia é um dos acionistas minoritários no capital social da ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES
DE INTERNET S.A., uma companhia brasileira com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1830, 12º andar, Torre 4, Vila Nova Conceição, Código Postal 04.543-900, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Economia (CNPJ/ME) sob o nº 16.922.038/0001-51 (Enjoei).

2.2

A Enjoei pretende agora se tornar pública e, portanto, fazer sua Oferta Pública Inicial (IPO).

2.3

A Companhia pretende participar do IPO e oferecer uma parte das ações que detém na Enjoei,
consistindo em até aproximadamente 9,2% do capital social total da Companhia, sujeito aos limites
estabelecidos por qualquer lock-up e acordos semelhantes aos quais a Companhia está ou passe
a estar vinculada em relação ao IPO, para venda ao público (a Venda).

2.4

O principal objetivo destas resoluções é aprovar ou ratificar quaisquer ações e medidas tomadas ou
a serem tomadas pela Companhia ou em seu nome em conexão com, ou relacionadas com, as
matérias acima descritas. A Venda é referida nestas resoluções como a Transação.

2.5

Finalmente, propõe-se que o Conselho outorgue procurações para implementar todos os assuntos
acima expostos.
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3

Documentos

3.1

Qualquer instrumento, escritura, acordo, carta, notificação, reconhecimento, solicitação,
comunicação, formulário, declaração, certificado ou procuração, registro ou qualquer outro
documento que possa estar relacionado com, seja necessário, desejável ou útil em relação a ou a
fim de implementar as matérias deliberadas nestas resoluções serão referidos como Documentos
Acessórios.

4

Declarações
Ao assinar este documento, cada membro do Conselho de Administração:

5

(a)

tendo analisado cuidadosamente e devidamente a Transação contemplada;

(b)

confirma que as matérias referidas nestas resoluções são/estão:
(i)

em conformidade com o Contrato Social e com as disposições legais aplicáveis;

(ii)

não violam nenhuma restrição imposta por lei, o Contrato Social ou qualquer acordo do
qual a Companhia seja parte ou pelo qual a Companhia esteja vinculada;

(iii)

em vantagem e benefício da Companhia;

(iv)

úteis à consecução do objeto social da Companhia e na promoção de seus negócios;
e

(v)

no interesse da Companhia.

(c)

aprova as matérias estabelecidas nestas resoluções, entendendo-se que tal aprovação por
escrito só é vinculante se cada resolução for aprovada por unanimidade dos administradores
da Companhia;

(d)

confirma não ter nenhum interesse direto ou indireto de natureza financeira que entre em
conflito com o interesse da Companhia em relação às matérias a serem aprovadas nestas
resoluções.

Resoluções
Após terem considerado as matérias expostas nestas resoluções e levado em conta todas as
circunstâncias relevantes, os membros do Conselho de Administração, por meio deste documento,
por unanimidade:
RESOLVEM reconhecer, autorizar, aprovar e, na medida do necessário, ratificar a Transação.
RESOLVEM aprovar os termos, da celebração e a execução pela Companhia de qualquer
Documento Acessório, conforme acordado entre as respectivas partes, bem como o cumprimento
por parte da Companhia de suas obrigações decorrentes do mesmo.
RESOLVEM autorizar e conceder poderes a cada administrador da Companhia (cada um, um
Signatário Autorizado), cada um agindo individualmente e isoladamente, em nome e representando
a Companhia, para:
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(a)

negociar os termos de, rescindir, assinar, executar, entregar e realizar de acordo com, os
Documentos Acessórios, com os aditamentos que o Signatário Autorizado, a seu exclusivo
critério, julgar necessários ou apropriados;

(b)

tratar de quaisquer matérias incidentais às resoluções precedentes e executar todas e
quaisquer formalidades, etapas ou ações necessárias, úteis ou relacionadas com a
Transação, os Documentos Acessórios ou as resoluções precedentes; e

(c)

emitir uma ou várias cópias autenticadas destas resoluções para quem for necessário a fim
de fornecer, na medida do exigido, provas de sua autoridade e poder para vincular a
Companhia em virtude destas resoluções, tal cópia para constituir uma procuração válida.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco – Página de assinaturas segue]
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PÁGINA DE ASSINATURA DA ATA CIRCULAR DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ESTORIL
INVESTMENTS S.À R.L., SPF

_______________________________________
Nome: Hans-Phillip Müller
Cargo: class A manager
Data: 5 de outubro de 2020

_______________________________________
Nome: Hansjakob Müller
Cargo: class B manager
Data: 5 de outubro de 2020

resoluções escritas do conselho de administração - minuta datada de 5 de outubro de 2020
para discussão
222
4

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SETE
MESES FINDO EM 31 DE JULHO DE 2020
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&RQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO
1DTXHOD pSRFD QRV SULPHLURV GLDV GD (QMRHL TXDQGR YHQGHU URXSDV
RQOLQHHUDTXDVHXPPLWRHVWiYDPRVOiSDUDLQVSLUDURVSULPHLURVXVXiULRVTXH
HVWDYDPDQVLRVRVSDUDDEULUHVSDoRHPVHXVDUPiULRV
2 (QMRHL QDVFHX GD YRQWDGH GH YHQGHU DV URXSDV TXH $QD QRVVD
IXQGDGRUDQmRXVDYDPDLV
1RLQtFLRHPHUDDSHQDVXPQHJyFLRGHHVWLORGHYLGDXPDQRYDH
GHOLFLRVDIRUPDGHYHQGHURQOLQH
$FRQWHFHTXHHVWiYDPRVPROGDQGRQRVVDLGHQWLGDGHSRUPHLRGHQRVVD
SHUVRQDOLGDGH O~GLFD H GD PDQHLUD FRPR QRV FRQHFWiYDPRV FRP QRVVRV
XVXiULRV
2VSULPHLURVGD$QDUDSLGDPHQWHIRUDPSDUDRDUHQmRGHPRURXPXLWR
SDUDVHXVDPLJRVHDPLJRVGHDPLJRVFRPHoDUHPDHVSDOKDUDQRWtFLDjPHGLGD
TXHDGHULDPDRPRYLPHQWR
&RPHoDQGRFRPD$QDDOLQJXDJHPHR-HLWR(QMRHLGHGHVFUHYHURV
LWHQVIRUDPFXQKDGRV$WpKRMHRFXLGDGRFRPRlook’n’feelDFRPXQLFDomRHD
H[SHULrQFLD GR XVXiULR QD SODWDIRUPD DLQGD VmR EDVHDGRV QRV SULPHLURV
FRQFHLWRVFRORFDGRVHPSUiWLFD
2(QMRHLHYROXLXGREORJKiFHUFDGHDQRVHVHWRUQRXXPDSODWDIRUPD
SDUD YiULRV GLVSRVLWLYRV DWUDLQGR PXLWR PDLV XVXiULRV SDUD FRPSUDU H YHQGHU
VHXVSURGXWRV1RV~OWLPRVDQRVWRGRRWUDEDOKRWHPVLGRIRFDGRQDFRQVWUXomR
GHVWDSODWDIRUPDVyOLGDGHQ~PHURVVDXGiYHLVXVXiULRVDOWDPHQWHUHFRUUHQWHV
HXPQ~PHURFUHVFHQWHGHQRYRVFRPSUDGRUHV
(QMRHL SURYRXVH FRPR XP game-changer ± GHUUXEDQGR DV IURQWHLUDV
HQWUHRSURGXWRTXHpQRYRHRTXHpXPSURGXWRXVDGR3DUDQyVXPLWHPQRYR
p XP HVWDGR GH HVStULWR XPD PXGDQoD FRPSOHWD SDUD XPD WHQGrQFLD GH
FRQVXPRPDLVFRQWHPSRUkQHDHFRQVFLHQWH³1RYR´pXPUyWXORWUDQVLWyULRTXH
UHIOHWHRTXHDOJXpPDFDERXGHHQFRQWUDU
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&RP IRFR HP 33 QRVVD SODWDIRUPD p LQWULQVLFDPHQWH VRFLDO UHXQLQGR
XVXiULRV DOWDPHQWH HQJDMDGRV TXH LQWHUDJHP FRQVWDQWHPHQWH H GH GLYHUVDV
PDQHLUDVHQWUHVLHFRPRVSURGXWRV
+iXPDYDVWDJDPDGHSRVVLELOLGDGHVDVHUHPH[SORUDGDVQRVHJPHQWR
GHPRGDHlife-styleIRUPDVGLIHUHQWHVGHPHOKRUDUDLQGDPDLVDH[SHULrQFLDGRV
QRVVRVXVXiULRVQRYDVDYHQLGDVGHFUHVFLPHQWRDVHUHPGHVHQYROYLGDVHQILP
LQ~PHUDVDODYDQFDVjYLVWDHTXHSHUPLWLUmRDR(QMRHLDFHOHUDUDLQGDPDLVVHX
FUHVFLPHQWR
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2SHUDo}HV
(QMRHLpXPmarketplaceIRFDGRQRQHJyFLR33TXHYLVDIDFLOLWDUWDQWRD
FRPSUDTXDQWRDYHQGDGHLWHQVHVSHFLDOPHQWHHPPRGDHlife-style
2VYHQGHGRUHVSXEOLFDPVHXVLWHQVQDVSiJLQDVSHUVRQDOL]iYHLVGHVXDV
ORMDV 2SURFHVVRGHXSORDGp UiSLGRHVLPSOHVHSRGHVHUIHLWRHPWHOHIRQHV
FHOXODUHVRXFRPSXWDGRUHV2VXVXiULRVSRVWDPIRWRVGHVHXVLWHQVID]HPXPD
EUHYHGHVFULomRQHJRFLDPFRPRVFRPSUDGRUHVHDRIHFKDUQHJyFLRHQYLDPRV
SURGXWRVYHQGLGRV
8PDYDULDomRGHVWHPRGHORGHQHJyFLRpR(QMRHL3URQRVVRmanaged
marketplace TXH RIHUHFH XPD PDQHLUD DLQGD PDLV FRQYHQLHQWH GH YHQGHU
URXSDV HP QRVVD SODWDIRUPD 2 XVXiULR SUHFLVD DSHQDV HQYLDU DV URXSDV TXH
TXHUFRPHUFLDOL]DUSDUDRQRVVR&HQWURGH'LVWULEXLomRRQGHUHDOL]DPRVWRGDV
DV HWDSDV QHFHVViULDV OLEHUDQGR R XVXiULR GH JHUHQFLDU VHXV LWHQV QD
SODWDIRUPD &RQVLGHUDQGR QRVVD YLVmR DFUHGLWDPRV TXH R (QMRHL 3UR
GHVHPSHQKDUi XP SDSHO LPSRUWDQWH QR IXWXUR VHUYLQGR FRPR EDVH SDUD D
H[SDQVmR HP QRYDV YHUWLFDLV %%& SHUPLWLQGRQRV GHVHQYROYHU H DPSOLDU
GLIHUHQWHVPRGHORVGHQHJyFLRV
&RPR XP LQWHUPHGLDGRU QRVVD SULQFLSDO IRQWH GH UHFHLWD VmR DV
WUDQVDo}HV RFRUULGDV QD SODWDIRUPD (QWUHWDQWR Ki WDPEpP RXWUDV UHFHLWDV
PLQRULWiULDV FRPR D SRVVLELOLGDGH TXH RV XVXiULRV WrP GH SURPRYHU RV VHXV
LWHQVGDQGRPDLVYLVLELOLGDGHDRVPHVPRV






ϱ
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5HVXOWDGRV
*09
2*09±*URVV0HUFKDQGLVH9DOXH±UHSUHVHQWDRYDORUWRWDOSDJRHP
UHDLVSHORVFRPSUDGRUHVSRUWUDQVDo}HVGHWRGDVDVQDWXUH]DVSRUFRPSUDGH
SURGXWRVRXVHUYLoRVSUHVWDGRVHUHDOL]DGDVFRPVXFHVVRDWUDYpVGRVPHLRVGH
SDJDPHQWR RIHUHFLGRVQRPRPHQWRGRFKHFNRXW1mRVmRFRQVLGHUDGDVFRPR
EHP VXFHGLGDV DV WUDQVDo}HV LPHGLDWDPHQWH UHMHLWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR
SHODV LQVWLWXLo}HV GH SURFHVVDPHQWR GH SDJDPHQWR 1mR VmR UHPRYLGDV GR
FiOFXOR WUDQVDo}HV TXH SRVWHULRUPHQWH SRVVDP VHU UHMHLWDGDV SHOD SODWDIRUPD
HP FRQVHTXrQFLD GH DQiOLVHV GH VHJXUDQoD SRVWHULRUHV j FRQILUPDomR GR
SDJDPHQWR RX SRU UHHPEROVR DRV XVXiULRV TXH SRGH RFRUUHU HP FDVRV GH
H[HUomRGRGLUHLWRjGHVLVWrQFLDGDFRPSUDHRXVHUYLoRSUHVWDGR6mRUHPRYLGDV
GRFiOFXORGR*09DVWUDQVDo}HVDFLPDGHYDORUHVFRQVLGHUDGRVIRUDGRSDGUmR
GHFRQVXPRHPUHODomRjVFDWHJRULDVGHSURGXWRGDSODWDIRUPD
$ )LJXUD  UHSUHVHQWD D HYROXomR GR *09 GHVGH 4 FRP XP
FUHVFLPHQWR FRPSRVWRDQXDOGHDWp HXPFUHVFLPHQWRGHHP
MXOKRYVMXOKR
5PP


&$*5
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Figura 1- Evolução do GMV

7DOFUHVFLPHQWRpFRQVHTXrQFLDGLUHWDGRDXPHQWRGRQ~PHURGHQRYRV
XVXiULRVQDSODWDIRUPDFRPELQDGRFRPDDOWDUHFRUUrQFLDGHFRPSUD
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1~PHURGHXVXiULRV
2Q~PHURGHXVXiULRVGR(QMRHLYHPFUHVFHQGRGHPDQHLUDH[SRQHQFLDO
FRPR SRGH VHU YLVWR QD )LJXUD  (VVHV Q~PHURV VmR FRQVHTXrQFLD GRV
LQYHVWLPHQWRVHPPDUNHWLQJGHSHUIRUPDQFHHGHFRQVWUXomRGHPDUFDVHQGRR
SULPHLURDSULQFLSDOIRQWHGHDWLYDomRGHQRYRVXVXiULRV
(P  GH PDUoR GH  R (QMRHL FRQWDYD FRP DSUR[LPDGDPHQWH 
PLOK}HVGHXVXiULRVHPVXDEDVH
hƐƵĄƌŝŽƐ ;ŵŵͿ
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&ŝŐƵƌĂϮͲǀŽůƵĕĆŽĚŽŶƷŵĞƌŽƚŽƚĂůĚĞƵƐƵĄƌŝŽƐ



5HFHLWD%UXWD
$ 5HFHLWD %UXWD GR (QMRHL FUHVFH DFRPSDQKDQGR R *09 DOpP GH
HYROXo}HV QDV SROtWLFDV FRPHUFLDLV H QRV GLYHUVRV PRGHORV GH QHJyFLR TXH
LPSDFWDPGLUHWDPHQWHRQRVVRtake-rate. $HYROXomRGD5HFHLWD%UXWDSRGHVHU
YLVWDQD)LJXUD
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&ŝŐƵƌĂϯͲǀŽůƵĕĆŽĚĂZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂ



(%,7'$
2(%,7'$FRQWiELOHODERUDGRSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHD,QVWUXomRGD
&90 Q  GH GH RXWXEURGH ³,QVWUXomR &90´  FRQFLOLDGR FRP
VXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVLVWHQRSUHMXt]RDMXVWDGRSHORUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR OtTXLGR SHOR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR H
SHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR ³(%,7'$´ 
$7DEHODGHPRQVWUDDFRQVWUXomRGRVYDORUHVGDPHGLomR(%,7'$HD
)LJXUDVLOXVWUDVXDHYROXomR
-XO -XO

-DQD-XO -DQD-XO
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5PP
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&ŝŐƵƌĂϰͲǀŽůƵĕĆŽĚŽ/d



&RPHQWiULRVDGLFLRQDLV
&RQIRUPH SRGH VHU REVHUYDGR QRV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV R (QMRHL YHP
DSUHVHQWDQGR FUHVFLPHQWR VyOLGR H VXVWHQWiYHO FRQVHTXrQFLD GH XP IRUWH
FUHVFLPHQWRGDVXDEDVHGHXVXiULRV$OpPGDFDSWDomRGHQRYRVXVXiULRVRV
DOWRV tQGLFHV GH UHFRUUrQFLD SHUPLWHP XP FUHVFLPHQWR VDXGiYHO FRP



SUHYLVLELOLGDGHGHUHFHLWD
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'HFODUDomRGRVGLUHWRUHV
(PFXPSULPHQWRjVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQRDUWLJRGD,QVWUXomRGD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDGHFODUDPTXH D UHYLVDUDP
GLVFXWLUDP H FRQFRUGDUDP FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV
UHODWLYDV DR SHUtRGR GH VHWH PHVHV ILQGRV HP  GH MXOKR GH  H E 
UHYLVDUDPGLVFXWLUDPHFRQFRUGDUDPFRPDRSLQLmRDSUHVHQWDGDQRUHODWyULRGH
DXGLWRULDGD*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHPLWLGRHPGHDJRVWR
GHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGRSHUtRGRGHVHWH
PHVHVILQGRVHPGHMXOKRGH
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5HODFLRQDPHQWRFRPDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
(P FRQIRUPLGDGH GD LQVWUXomR &90 Q  LQIRUPDPRV TXH D
&RPSDQKLD FRQVXOWRX RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHVQRVHQWLGRGHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHPDQDGDV
SHOD$XWDUTXLDEHPFRPRD/HLGH5HJrQFLDGDSURILVVmRFRQWiELOLQVWLWXtGDSRU
PHLRGR'HFUHWR/HLHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV7DPEpPIRLREVHUYDGRR
FXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHSURILVVLRQDOHPDQDGD
GR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH &)&  H DV RULHQWDo}HV WpFQLFDV
HPDQDGDVGR,QVWLWXWRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGR%UDVLO ,%5$&21 
$ &RPSDQKLD DGRWRX R SULQFtSLR IXQGDPHQWDO GH SUHVHUYDomR GD
LQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVJDUDQWLQGRDQmRLQIOXrQFLDGHDXGLWDUHPRVVHXV
SUySULRV VHUYLoRV H WmR SRXFR GH WHUHP SDUWLFLSDGR GH TXDOTXHU IXQomR GH
JHUrQFLDGD&RPSDQKLD
$ *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV HVWDYD FRQWUDWDGD SDUD
H[HFXomR GH VHUYLoRV GH DXGLWRULD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H GH UHYLVmR GDV
LQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGRPHVPRH[HUFtFLR
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$JUDGHFLPHQWRV
$SURYHLWDPRV D RSRUWXQLGDGH SDUD DJUDGHFHU D WRGRV RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV VyFLRV DFLRQLVWDV H HP HVSHFLDO DRV
QRVVRVFOLHQWHVSRUWXGRTXHFRQVWUXtPRVMXQWRVDWpDTXLTXHQRVID]DFUHGLWDU
TXH R QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV VHJXH VHQGR XP GLIHUHQFLDO SDUD XPD
VRFLHGDGHHQJDMDGDHFRQVFLHQWH

ϭϮ
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5HODWyULRGRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV
*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV

$Y(QJ/XtV&DUORV%HUULQLR
DQGDU,WDLP%LEL6mR3DXOR 63 %UDVLO

7


$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD
(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
6mR3DXOR±63

2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
³(PSUHVD´ TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHMXOKRGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RV
GHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRQDTXHODGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDV
H[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD(PSUHVDHP
GHMXOKRGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DSDUDR
SHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRGHGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVpelo International
Accounting Standards Board ,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´6RPRV
LQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj(PSUHVDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJR
GHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH
&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV
$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
RSLQLmR



*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 
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3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
2V3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD ³3$$V´ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDP
RVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRGH(VWHV
DVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRPRXPWRGRH
QDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPD
RSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVWHVDVVXQWRV

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR 1RWDV([SOLFDWLYDVQLWHP
³E´HQ 
0RWLYRSHORTXDORDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRXP3$$
&RQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQR±³5HFHLWD´HPGHMXOKRGHD(PSUHVDUHFRQKHFHX
FRPRUHFHLWDVRPRQWDQWHGH5PLOSURYHQLHQWHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRGH
YHQGDVTXHRFRUUHPSRUPHLRGRVHXVLWH7DLVUHFHLWDVVmRVRPHQWHUHFRQKHFLGDVDS{VRUHFHELPHQWR
HDFHLWHGRSURGXWRSHORFRPSUDGRUDWHQGHQGRHVDWLVID]HQGRGHVWDIRUPDDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
$OpPGLVWRDDFXUDFLGDGHHDSUHFLVmRGRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDVHLGHQWLILFDomRGDVWUDQVDo}HV
ILQDQFHLUDVMXQWRDHPSUHVDGHPHLRGHSDJDPHQWRGHSHQGHPGHSURFHVVRVGLJLWDLVTXHHQYROYHP
JUDQGHYROXPHGHDQiOLVHVHFRQFLOLDo}HVGHGDGRVPDQXDLVSDUDDLGHQWLILFDomRGRSDJDPHQWR
HIHWXDGRSHORFRPSUDGRUHFRQVWDWDomRSHOD(PSUHVDGRDWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
(PDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHSRUWDQWRFUtWLFRSDUDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRDPDJQLWXGHGRV
PRQWDQWHVUHODFLRQDGRVDOpPGDGHSHQGrQFLDGHFRQWUROHVPDQXDLVUHODFLRQDGRVDLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGRPRPHQWRHPTXHD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGH
SHUIRUPDQFH

&RPRRDVVXQWRIRLWUDWDGRQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDLQFOXtUDPHQWUHRXWURV
x (QWHQGLPHQWRVREUHRVSULQFLSDLVFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVDRVSURFHVVRVGHLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHFRQFLOLDomRGDVUHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomR
x $YDOLDomRGRGHVHQKRGRVFRQWUROHVJHUDLVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, 
x &RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, REWLYHPRVRVUHJLVWURVGDV
RSHUDo}HVGHYHQGDVMXQWRDREDQFRGHGDGRVGD(PSUHVDHHIHWXDPRVDLGHQWLILFDomRGRV
UHFHELPHQWRVSRUPHLRGRFRQIURQWRHOHWU{QLFRFRPDEDVHGHUHFHELPHQWRVGDHPSUHVDGHPHLRGH
SDJDPHQWR
x 7HVWDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR FXPSULPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH 
SRUPHLRGDDQiOLVHVREUHDGDWDGHUHFHELPHQWRGRSURGXWRHDFHLWHGRFOLHQWH
x (IHWXDPRVSURFHGLPHQWRVGHFRQILUPDomRGHVDOGRVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRH
DYDOLDPRVRVFULWpULRVSDUDFRQVWLWXLomRGHSHUGDVHVSHUDGDVVREUHDVWUDQVDo}HVGHYHQGDVFRP
FDUWmRGHFUpGLWRRXGpELWR chargebacks)
'XUDQWHDUHDOL]DomRGHVVHVSURFHGLPHQWRVLGHQWLILFDPRVDMXVWHVHPGHMXOKRGHQRPRQWDQWH
GH5PLO UHFHLWDVXSHUDYDOLDGD TXHIRUDPDMXVWDGRVSHOD(PSUHVD
&RPEDVHQRVSURFHGLPHQWRVHIHWXDGRVHDSyVRVDMXVWHVHIHWXDGRVFRQVLGHUDPRVTXHVmRUD]RiYHLV
DVSUHPLVVDVFULWpULRVHPHWRGRORJLDVXWLOL]DGDVSHOD(PSUHVDSDUDUHJLVWURGDVUHFHLWDVGH
LQWHUPHGLDomRHVWDQGRDVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVLVWHQWHVFRPDV
LQIRUPDo}HVDQDOLVDGDVHPQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR
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2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR
$GHPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDO '9$ UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHP
GHMXOKRGHHODERUDGDVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD(PSUHVD HDSUHVHQWDGDV
FRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRLVXEPHWLGDDSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDH[HFXWDGRV
HPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD(PSUHVD3DUDDIRUPDomR
GHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGH
DFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQD1%&7*±'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVD
RSLQLmRHVVDGHPRQVWUDomRLQWHUPHGLiULDGRYDORUDGLFLRQDGRIRLDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDHPWRGRV
RVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVD1RUPDHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
5HYLVmRGRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHV
$VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRVHPGHMXOKRGH
DSUHVHQWDGDVSDUDILQVFRPSDUDWLYRVIRUDPSRUQyVUHYLVDGDVFXMRUHODWyULRGDWDGRGHGH
DJRVWRGHQmRFRQWLQKDUHVVDOYDV

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU
$DGPLQLVWUDomRGD(PSUHVDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGH
OHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWH
LQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQD
DXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKR
UHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
FRPXQLFDUHVWHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLV
GHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% HSHORV
FRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHOD
DYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD(PSUHVDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRV
UHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD(PSUHVDRX
FHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDV
RSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD(PSUHVDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGR
SURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV




*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 

241



5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
WRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRX
HUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGH
VHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVH
LQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HV
SRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHP
FRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRV
WRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR

x ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
DSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomR
UHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHUR
DWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDV
LQWHQFLRQDLV

x 2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRV
RSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(PSUHVD

x $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
HUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR

x &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomR
jHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(PSUHVD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
GDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD(PSUHVDDQmRPDLVVH
PDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
UHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGH
DSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHH
GDpSRFDGRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGDV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV




*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 

242

243

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXOKRGHHGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

$7,92
1RWDV





&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D







$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV







$GLDQWDPHQWRV







,PSRVWRVDUHFXSHUDU







2XWURV











$WLYRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV







'HSyVLWR-XGLFLDO







,PSRVWRGLIHULGR







,PRELOL]DGR







,QWDQJtYHO







7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH





7RWDO$WLYR
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXOKRGHHGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

3$66,92
1RWDV





)RUQHFHGRUHV







(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV







2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV

 D





2EULJDo}HVWULEXWiULDV

 E





$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV







2XWUDVFRQWDVDSDJDU







$UUHQGDPHQWR











3DVVLYRFLUFXODQWH

7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV







$UUHQGDPHQWR







3URYLVmRGHFRQWLQJrQFLDV











7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO





3UHMXt]RVDFXPXODGRV



 

 

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR





7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

1RWDV

j


j



5HFHLWDOtTXLGD







&XVWRGRVHUYLoRSUHVWDGR



 

 

/XFUREUXWR





5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV



 

 

*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



 

 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV



 



 

 

 

 

3UHMXt]RRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDILQDQFHLUD







'HVSHVDILQDQFHLUD



 

 

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

 



3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

 

 





 

 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



3UHMXt]RGRSHUtRGR
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV
j


j


3UHMXt]RGRSHUtRGR

 

 

2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV





5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRSHUtRGR
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$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV

6DOGRHPGHMXOKRGH



D

,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO

3UHMXt]RGRSHUtRGR



6DOGRHPGHGH]HPEURGH

 

 



 



6DOGRHPGHMXOKRGH

3UHMXt]RV
DFXPXODGRV

&DSLWDOVRFLDO

 



1RWDV



3UHMXt]RGRSHUtRGR



6DOGRHPGHGH]HPEURGH





(PPLOKDUHVGHUHDLV





 







 



7RWDOGRSDWULP{QLR
OtTXLGR

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVQRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGHH

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD



(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRIOX[RGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

j


j


 

 

'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV





3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV





,PSRVWRGLIHULGR

 

 

'HVSHVDGH-XURV







 

 

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV

 



$GLDQWDPHQWRV

 

 

,PSRVWRVDUHFXSHUDU

 



2XWURV





)RUQHFHGRUHV





2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV





2EULJDo}HVWULEXWiULDV





$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV





2XWUDVFRQWDVDSDJDU



 

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

 

 

$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR

 

 

$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO

 

 

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

 

 

'DVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3UHMXt]RGRSHUtRGR

$MXVWHVSRU

'HFUpVFLPR DFUpVFLPR HPDWLYRV

'HFUpVFLPR DFUpVFLPRHPSDVVLYRV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
&DSWDomROtTXLGDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV





3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPR

 

 

3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWR

 

 

,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO





&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV FRQVXPLGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV



 

$XPHQWR 5HGXomR OtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 

1RLQtFLRGRSHUtRGR





1RILQDOGRSHUtRGR





$XPHQWR 5HGXomR OtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

j


j


5HFHLWDV
9HQGDVGHPHUFDGRULDVSURGXWRVHVHUYLoRV





2XWUDVUHFHLWDV









&XVWRVGRVSURGXWRVGDVPHUFDGRULDVHGRVVHUYLoRVYHQGLGRV

 

 

0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV

 

 

2XWUDV

 

 

9DORUDGLFLRQDGREUXWR





,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV

'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

 

 

9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHOD(PSUHVD





5HFHLWDVILQDQFHLUDV





9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU





'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR





5HPXQHUDomRGLUHWD





%HQHItFLRV





)*76









)HGHUDLV





0XQLFLSDLV









9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD

3HVVRDOHHQFDUJRV

,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV

5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURV
-XURV





$OXJXpLV









5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV
3UHMXt]RGRSHUtRGR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVGD
$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVSDUDR
SHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHP
GHMXOKRGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV 5 ±H[FHWRTXDQGR
LQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD ³(QMRHL´RX³(PSUHVD´ IRLFRQVWLWXtGDHPGHVHWHPEUR
GHVHGLDGDHPQD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHN6mR3DXOR63$(QMRHLDWXD
FRPRXPDSODWDIRUPDGHmarketplaceSRUPHLRGDTXDOVHXVXVXiULRVRXsellersRIHUWDPSURGXWRV
XVDGRVQDIRUPDGH³ORMDVYLUWXDLV´FXVWRPL]DGDV$(QMRHLUHDOL]DDLQWHUPHGLDomRGDVFRPSUDVHYHQGDV
UHDOL]DGDVHPVHXmarketplaceRIHUHFHQGRDPRGHUDomRGRVSURGXWRVDVHUHPRIHUWDGRVSHORVsellers
SRUPHLRGHXPDFXUDGRULDGHIRWRVHGHVFULomRGHWDLVEHQVHSRVWHULRUPHQWHGLVSRQLELOL]DQGRRVSDUD
YHQGDHPVXDSODWDIRUPD(PFRQWUDSDUWLGDD(QMRHLUHFHEHXPDFRPLVVmRVREUHRYDORUGDWUDQVDomR
(PGHMXQKRGHRVFRWLVWDVGD(QMRHLUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDDSURYDUDP
DDOWHUDomRGRWLSRMXUtGLFRGDPHVPDGH6RFLHGDGH/LPLWDGDSDUD6RFLHGDGHSRU$o}HVVHQGRHVVD
DOWHUDomRFRQFOXtGDHPGHDJRVWRGH
$(PSUHVDSRVVXtDXPWRWDOGHFRODERUDGRUHVHXVXiULRVFDGDVWUDGRVQRH[HUFtFLRGHGHGH]HPEUR
GHHSHUtRGRILQGRHPGHMXOKRGHGHHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRSUHVVXSRVWRGD
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOSRLVD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXFRPEDVHHPVHXMXOJDPHQWRTXHRVSUHMXt]RV
DSUHVHQWDGRVHFDSLWDOFLUFXODQWHOtTXLGRQHJDWLYRVmRSUHYLVWRVQRSODQRGHQHJyFLRVGD(PSUHVDQHVVH
PRPHQWRGHLQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVRQGHD(PSUHVDJHUDUiUHFXUVRVVXILFLHQWHVSRUPHLRGD
FDSWDomRGHLQYHVWLGRUHVSDUDFRQWLQXDURSHUDQGRQRIXWXURSUHYLVtYHOFRQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWD
H[SOLFDWLYDQ

&29,'
$2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHP
UD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDOGR&RURQDYtUXV &29,' HHVWDGHFODUDomRGHVHQFDGHRXVHYHUDV
PHGLGDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWR
UHVXOWDQGRHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdown
UHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHFRPpUFLRHP
JHUDOHORFDLVGHWUDEDOKR
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$SDQGHPLDGD&29,'LPSDFWRXDVFDGHLDVJOREDLVGHIRUQHFLPHQWRHDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVH
SURWHWLYDVDWXDOPHQWHHPYLJRUDLQGDSRGHPLQWHUIHULUQDFDSDFLGDGHGHHQWUHJDGHSURGXWRVGH
YHQGHGRUHVDFRPSUDGRUHV&DVRRVVHUYLoRVGHHQWUHJDVRIUDPDWUDVRVRXLQWHUUXSo}HVDOWHUDQGRD
SHUIRUPDQFHDWXDOGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDVYHQGDVEUXWDVGHPHUFDGRULDVHDUHFHLWDVGD(PSUHVD
SRGHPVHULPSDFWDGDVGHIRUPDGHVIDYRUiYHO

7DPEpPpGLItFLOSUHYHUFRPRRVQHJyFLRVGD(PSUHVDSRGHPVHULPSDFWDGRVSHODVPXGDQoDVGH
SDGUmRGHJDVWRGRVFRQVXPLGRUHV)DWRUHVTXHSRGHULDPDIHWDUDSUHGLVSRVLomRGRVFRQVXPLGRUHVHP
UHDOL]DUFRPSUDVQmRHVVHQFLDLVLQFOXHPGHQWUHRXWURVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVHPJHUDOQtYHLVGH
HPSUHJRWD[DVGHMXURVWD[DVWULEXWiULDVGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUFRQILDQoDGR
FRQVXPLGRUHPFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVEHPFRPRULVFRVHDSHUFHSomRS~EOLFDGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDHSLGHPLDVRXSDQGHPLDVFRPRDSUySULD&29,'1RFDVRGHXPDGHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDSURORQJDGDRXUHFHVVmRDJXGDRVKiELWRVGHFRQVXPRSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
LPSDFWDQGRGHIRUPDGHVIDYRUiYHODVUHFHLWDVGD(PSUHVD

&RPRREMHWLYRGHPLQLPL]DURVLPSDFWRVHFRQ{PLFRVQDVHPSUHVDVR*RYHUQR)HGHUDOGLYXOJRX
GHWHUPLQDGDVDo}HVHD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDDYDOLRXDVPHGLGDVSURYLVyULDVHDVSRUWDULDV
HPLWLGDVHGHFLGLXDGRWDURVQRUPDWLYRVDEDL[R

L 0HGLGD3URYLVyULDDSHQDVQRPrVGHPDLRD(PSUHVDDGHULXD03
HIHWXDQGRGHUHGXomRVDODULDOHGHMRUQDGDSDUDGRVVHXVFRODERUDGRUHV7DORSomRUHVXOWRX
HPXPDHFRQRPLDGH5

LL 3RUWDULDVQVHGHDEULOHMXQKRGH3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRVLPSRVWRVIHGHUDLV
3,6&2),16H,1663DWURQDO FRPSDJDPHQWRSRVWHULRUQRVPHVHVGHDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH
VHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVDDGHULXDSRVWHUJDomRUHODFLRQDGDDR,1663DWURQDOSDUD
RVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRGHFRPSDJDPHQWRVHPDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH 
SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LLL 0HGLGD3URYLVyULDQ3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRUHFROKLPHQWRGR)*76FRP
SDUFHODPHQWRSRVWHULRUHPPHVHVDSDUWLUGHMXOKRGHVHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVD
DGHULXDSRVWHUJDomRSDUDRVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRFRPSDJDPHQWRVHPVHLVSDUFHODVGH
MXOKRDGH]HPEURGH SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LY 0HGLGD3URYLVyULDQ±5HGXomRGHSRUPHVHVGDVDOtTXRWDVGR6LVWHPD6 6(6&
6(%5$(H6(1$& QDJXLDGH,1663DWURQDOUHVXOWDQGRHPXPDHFRQRPLDWRWDO5
$(PSUHVDPRQLWRUDHPWHPSRUHDODHYROXomRGDVWUDQVDo}HVGRVXVXiULRVSDUDTXHSRVVDLGHQWLILFDUH
UHDJLUUDSLGDPHQWHDHYHQWXDLVYDULDo}HVFDXVDGDVSRUIDWRUHVH[WHUQRV

2PRQLWRUDPHQWRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGHPRQVWURXTXHQmRKiHIHLWRVGHVIDYRUiYHLVQR
FRPSRUWDPHQWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVXPDYH]TXHRQ~PHURGHXVXiULRVFUHVFHXGHPLOK}HV
GHXVXiULRVFDGDVWUDGRVHPGHGH]HPEURGHSDUDPLOK}HVGHXVXiULRVFDGDVWUDGRVHP
GHMXOKRGH

$VUHVHUYDVGHFDL[DREDL[RHQGLYLGDPHQWRHDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDODSDUWLUGRWULPHVWUHGH
UHIRUoDPDFDSDFLGDGHGD(PSUHVDGHPDQWHURVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVDRFUHVFLPHQWRTXHp
HVSHUDGR



%DVHGHSUHSDUDomRHGHFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 HGHDFRUGRFRPDVQRUPDVHPLWLGDVSHORInternational Accounting
Standards Board ³,$6%´ DVTXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
QRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 H&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 
$HPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRLDXWRUL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
HPGHDJRVWRGH
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVRPHQWHHODV
HVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjTXHODVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR
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0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVWmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDO
GD(PSUHVD7RGRVRVVDOGRVIRUDPDUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR
GHRXWUDIRUPD

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
1DSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVD$GPLQLVWUDomRXWLOL]RXMXOJDPHQWRVH
HVWLPDWLYDVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD(PSUHVDHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGRV
DWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV$V
HVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVGHIRUPDFRQWtQXD$VUHYLV}HVGDVHVWLPDWLYDVVmRUHFRQKHFLGDV
SURVSHFWLYDPHQWH

D -XOJDPHQWRV
$VLQIRUPDo}HVVREUHMXOJDPHQWRVUHDOL]DGRVQDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVTXHWrPHIHLWRV
VLJQLILFDWLYRVVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVWmRLQFOXtGDV
QDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVpUHFRQKHFLGD
DRORQJRGRWHPSRRXHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSR
3UD]RGRDUUHQGDPHQWRVHD(PSUHVDWHPUD]RDYHOPHQWHFHUWH]DGHH[HUFHURSo}HVGH
SURUURJDomR

E ,QFHUWH]DVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDV
$VLQIRUPDo}HVVREUHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVHPGHMXOKRGHTXH
SRVVXHPXPULVFRVLJQLILFDWLYRGHUHVXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQRVVDOGRVFRQWiEHLVGHDWLYRVH
SDVVLYRVQRSUy[LPRDQRILVFDOHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x
x

7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQWDQJtYHLVSULQFLSDLVSUHPLVVDVHPUHODomR
DRVYDORUHVUHFXSHUiYHLVLQFOXLQGRDUHFXSHUDELOLGDGHGRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGHSURYLV}HVHFRQWLQJrQFLDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVVREUHD
SUREDELOLGDGHHPDJQLWXGHGDVVDtGDVGHUHFXUVRVH
3HUGDHVSHUDGDFRPchargebackSUHPLVVDVHPUHODomRDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRV
UHODFLRQDGDVDGLVSXWDVIUDXGHVHGHVLVWrQFLDGHFRPSUDSRUSDUWHGRXVXiULRGHQWURGROLPLWH
GHWHPSRHVWDEHOHFLGR

F 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
8PDVpULHGHSROtWLFDVHGLYXOJDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUMXVWRSDUD
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURV
$RPHQVXUDURYDORUMXVWRGHXPDWLYRRXXPSDVVLYRD(PSUHVDXVDGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR
WDQWRTXDQWRSRVVtYHO2VYDORUHVMXVWRVVmRFODVVLILFDGRVHPGLIHUHQWHVQtYHLVHPXPDKLHUDUTXLD
EDVHDGDQDVLQIRUPDo}HV LQSXWV XWLOL]DGDVQDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRGDVHJXLQWHIRUPD
x
x
x

1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHOLQSXWVH[FHWRRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR1tYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYR
RXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRGHSUHoRV 
1tYHOLQSXWVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVGH
PHUFDGR LQSXWVQmRREVHUYiYHLV 

$(PSUHVDUHFRQKHFHDVWUDQVIHUrQFLDVHQWUHQtYHLVGDKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRQRILQDOGRSHUtRGRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPTXHRFRUUHUDPDVPXGDQoDV

%DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomR
GRVVHJXLQWHVLWHQVPDWHULDLVTXHVmRPHQVXUDGRVDFDGDGDWDGHUHSRUWHHUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLV
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x

RVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR


3ROtWLFDVFRQWiEHLV
$(PSUHVDDSOLFRXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDEDL[RGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHDWRGRVRVSHUtRGRV
DSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVVDOYRLQGLFDomRDRFRQWUiULR

D 7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGDVSDUDRUHDOSHODVWD[DVGHFkPELRQDVGDWDVGDV
WUDQVDo}HV
$WLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHDSXUDGRVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVQDGDWDGREDODQoRVmR
UHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQDTXHODGDWD$WLYRVHSDVVLYRVQmRPRQHWiULRVTXHVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRUHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQD
GDWDHPTXHRYDORUMXVWRIRLGHWHUPLQDGR,WHQVQmRPRQHWiULRVTXHVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWR
KLVWyULFRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVSHODWD[DGHFkPELRQDGDWDGDWUDQVDomR$VGLIHUHQoDV
GHPRHGDVHVWUDQJHLUDVUHVXOWDQWHVGDFRQYHUVmRVmRJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR

E 5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
$UHFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVpUHFRQKHFLGDEDVHDGDQRPRGHORGHFLQFRSDVVRV  LGHQWLILFDomR
GRVFRQWUDWRVFRPRVFOLHQWHV  LGHQWLILFDomRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRV
 GHWHUPLQDomRGRSUHoRGDWUDQVDomR  DORFDomRGRSUHoRGDWUDQVDomRjREULJDomRGHperformance
SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVH  UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDTXDQGRDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpDWHQGLGD
$VHVWLPDWLYDVGHSHUGDUHODFLRQDGDVDRchargebackVmRUHFRQKHFLGRVTXDQGRQHFHVViULRMXQWDPHQWHDR
DWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHSDUDUHSUHVHQWDURPRQWDQWHHVSHUDGRGHUHFHLWDVSHOD
(PSUHVDVREUHRVVHUYLoRVWUDQVIHULGRV
1mRKiFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPFOLHQWHV QHPGHFODUDGD
GHIRUPDH[SUHVVDQRFRQWUDWRQHPGHIRUPDLPSOtFLWDSHORVWHUPRVGHSDJDPHQWRSDFWXDGRVSHODV
SDUWHV 7DPEpPQmRKiFRPSRQHQWHGHFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUDRFOLHQWHQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV
SHOD(PSUHVD$FRQWUDSUHVWDomRSURPHWLGDDRFOLHQWHHVWiGHFODUDGDH[SUHVVDPHQWHHPFRQWUDWRRX
DFRUGRUHDOL]DGRHKiQmRSUHYLVmRGHYDULDELOLGDGHVREUHDVWUDQVDo}HVGHUHFHLWDV
$SULQFLSDOOLQKDGHVHUYLoRGD(PSUHVDHVWiGHWDOKDGDDVHJXLU
L

5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR
$(PSUHVDUHFRQKHFHUHFHLWDVSHODLQWHUPHGLDomRGRFRPpUFLRRQOLQH ³marketplace´ SRUPHLR
GHVXDSODWDIRUPDYLUWXDO VLWH $UHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRpUHFRQKHFLGDTXDQGRDREULJDomRGH
SHUIRUPDQFHHVDWLVIHLWDHPXPFHUWRSRQWRQRWHPSRRFRUUHQGRVHWHGLDVDDSyVDHQWUHJDGRV
SURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVGRYHQGHGRUDRFRPSUDGRU


,GHQWLILFDomRGRFRQWUDWRFRPRFOLHQWH
2VDFRUGRVFHOHEUDGRV WHUPRVHFRQGLo}HV HQWUHD(PSUHVDHRVXVXiULRVFRQWpPVXEVWkQFLD
FRPHUFLDOXPDYH]TXHVmRDSURYDGRVSHODVSDUWHVHRVGLUHLWRVGHFDGDSDUWHEHPFRPRDVFRQGLo}HV
GHSDJDPHQWRVmRLGHQWLILFDGDV

5HPXQHUDomRHVSHUDGDHDORFDomRGDUHPXQHUDomR
$(PSUHVDDGRWDRSURFHGLPHQWRGHUHFRQKHFHUUHFHLWDVUHIHUHQWHVjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
LQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGHPHGLDQWHDRDWHQGLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHFRQWUDWXDLVSHOR
YDORUTXHUHIOLWDRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRjTXDOHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGRV
VHUYLoRVSURPHWLGRVDRFOLHQWH'HVVDIRUPDD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHP
PRPHQWRHVSHFtILFRGRWHPSRUHIHUHQWHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGH
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F %HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
L

%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVDVGH
SHVVRDOFRQIRUPHRVHUYLoRFRUUHVSRQGHQWHVHMDSUHVWDGR2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHOR
PRQWDQWHGRSDJDPHQWRHVSHUDGRFDVRD(PSUHVDWHQKDXPDREULJDomRSUHVHQWHOHJDORX
FRQVWUXWLYDGHSDJDUHVVHPRQWDQWHHPIXQomRGHVHUYLoRSDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHD
REULJDomRSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHO

LL 

%HQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLR
2VEHQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDGHVSHVDTXDQGRD
(PSUHVDQmRSRGHPDLVUHWLUDUDRIHUWDGHVVHVEHQHItFLRVHTXDQGRD(PSUHVDUHFRQKHFHRV
FXVWRVGHXPDUHHVWUXWXUDomR&DVRSDJDPHQWRVVHMDPOLTXLGDGRVGHSRLVGHPHVHVGDGDWD
GREDODQoRHQWmRHOHVVmRGHVFRQWDGRVDRVVHXVYDORUHVSUHVHQWHV

G 5HFHLWDVILQDQFHLUDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD(PSUHVDFRPSUHHQGHP
x
x
x
x
x

UHFHLWDGHMXURV
GHVSHVDGHMXURV
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHYDULDomRFDPELDOVREUHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
SHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO HUHYHUV}HV VREUHLQYHVWLPHQWRVHPWtWXORVGHGtYLGD
FRQWDELOL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

$UHFHLWDHDGHVSHVDGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRSHORPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV
$³WD[DGHMXURVHIHWLYD´pDWD[DTXHGHVFRQWDH[DWDPHQWHRVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRVHPFDL[D
IXWXURVHVWLPDGRVDRORQJRGDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURDR
x
x

YDORUFRQWiELOEUXWRGRDWLYRILQDQFHLURRX
DRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYRILQDQFHLUR

1RFiOFXORGDUHFHLWDRXGDGHVSHVDGHMXURVDWD[DGHMXURVHIHWLYDLQFLGHVREUHRYDORUFRQWiELOEUXWR
GRDWLYR TXDQGRRDWLYRQmRHVWLYHUFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomR RXDRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYR
1RHQWDQWRDUHFHLWDGHMXURVpFDOFXODGDSRUPHLRGDDSOLFDomRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDDRFXVWR
DPRUWL]DGRGRDWLYRILQDQFHLURTXHDSUHVHQWDSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRGHSRLVGRUHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDO&DVRRDWLYRQmRHVWHMDPDLVFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRRFiOFXORGDUHFHLWDGHMXURVYROWDD
VHUIHLWRFRPEDVHQRYDORUEUXWR

H ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHGLIHULGRVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDV
DOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5SDUD
LPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRH
FRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDD
GROXFURUHDOGRH[HUFtFLR
$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRPSUHHQGHRVLPSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRD
PHQRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRVjFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXDLWHQVGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRVQR
SDWULP{QLROtTXLGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
$(PSUHVDGHWHUPLQRXTXHRVMXURVHPXOWDVUHODFLRQDGRVDRLPSRVWRGHUHQGDHjFRQWULEXLomRVRFLDO
LQFOXLQGRWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRVQmRDWHQGHPDGHILQLomRGHLPSRVWRGHUHQGDHSRUWDQWRIRUDP
FRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 3URYLV}HV3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVH$WLYRV
&RQWLQJHQWHV ,$6 
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L

'HVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
$GHVSHVDGHLPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVWLPDGRVREUHROXFURRX
SUHMXt]RWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRV
DQWHULRUHV2PRQWDQWHGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVDSDJDURXDUHFHEHUpUHFRQKHFLGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOFRPRDWLYRRXSDVVLYRILVFDOSHODPHOKRUHVWLPDWLYDGRYDORUHVSHUDGRGRVLPSRVWRVD
VHUHPSDJRVRXUHFHELGRVTXHUHIOHWHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDVXDDSXUDomRVHKRXYHU(OH
pPHQVXUDGRFRPEDVHQDVWD[DVGHLPSRVWRVGHFUHWDGDVQDGDWDGREDODQoR
2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVVmRFRPSHQVDGRVVRPHQWHVHFHUWRVFULWpULRVIRUHP
DWHQGLGRV

LL 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
2VWULEXWRVGLIHULGRVTXDQGRDSOLFiYHOVmRFDOFXODGRVVREUHRVSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVHIHWXDGDVQRUHVXOWDGRFRQWiELOSDUDILQVGD
GHWHUPLQDomRGRUHVXOWDGRWULEXWiULR$(PSUHVDQmRHIHWXDRUHJLVWURGHLPSRVWRGLIHULGRVREUH
SUHMXt]RILVFDOHPGHFRUUrQFLDGDDXVrQFLDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXURRLPSRVWRGLIHULGRUHJLVWUDGR
VHUHIHUHDGLIHUHQoDWHPSRUiULDGHFRUUHQWHGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVUHODFLRQDGDVDDGRomRGR
1%&7* 5 ±$UUHQGDPHQWRV,)56

I ,PRELOL]DGR
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRTXHLQFOXL
RVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRVGHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
4XDQGRSDUWHVVLJQLILFDWLYDVGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRWrPGLIHUHQWHVYLGDV~WHLVHODVVmR
UHJLVWUDGDVFRPRLWHQVVHSDUDGRV FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR
4XDLVTXHUJDQKRVHSHUGDVQDDOLHQDomRGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGR

LL 

&XVWRVVXEVHTXHQWHV
&XVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHQDVTXDQGRpSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVDVVRFLDGRVFRPRVJDVWRVVHUmRDXIHULGRVSHOD(PSUHVD

LLL 

'HSUHFLDomR
$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSDUDDPRUWL]DURFXVWRGHLWHQVGRDWLYRLPRELOL]DGROtTXLGRGHVHXV
YDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRVXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV$
GHSUHFLDomRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR7HUUHQRVQmRVmRGHSUHFLDGRV
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRDVVHJXLQWHV





0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
'LUHLWRGHXVR







DQRV

DQRV

D

D 

DQRV

DQRV

D



D  $GHSUHFLDomRGDVEHQIHLWRULDVHGRGLUHLWRGHXVRpFDOFXODGDSHORSUD]RFRQWUDWXDOGH
XWLOL]DomRFRQIRUPHRVFRQWUDWRVUHDOL]DGRVSHOD(PSUHVDTXHHPPpGLDpGHDQRV
2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR
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J $WLYRVLQWDQJtYHLV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
*DVWRVFRPDWLYLGDGHVGHSHVTXLVDVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV
2VJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHVHRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
SXGHUHPVHUPHQVXUDGRVGHPDQHLUDFRQILiYHOVHRSURGXWRRXSURFHVVRIRUWHFQLFDPHQWHH
FRPHUFLDOPHQWHYLiYHOVHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVIRUSURYiYHLVHVHD(PSUHVDWLYHUD
LQWHQomRHUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDFRQFOXLURGHVHQYROYLPHQWRHXVDURXYHQGHURDWLYR2V
GHPDLVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV$SyVR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWR
GHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLV
2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVTXHVmRDGTXLULGRVSHOD(PSUHVDHTXHWrPYLGDV~WHLVILQLWDVVmR
PHQVXUDGRVSHORFXVWRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
LL 

*DVWRVVXEVHTXHQWHV
2VJDVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHTXDQGRHOHVDXPHQWDPRVEHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVLQFRUSRUDGRVDRDWLYRHVSHFtILFRDRVTXDLVVHUHODFLRQDP7RGRVRVRXWURV
JDVWRVLQFOXLQGRJDVWRVFRPiJLRJHUDGRLQWHUQDPHQWHHPDUFDVHSDWHQWHVVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV

LLL 

$PRUWL]DomR
$DPRUWL]DomRpFDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV
OtTXLGRGHVHXVYDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRV$DPRUWL]DomRpJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDQR
UHVXOWDGR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRVLQWDQJtYHLVVmRDVVHJXLQWHV












6RIWZDUH L 

DQRV

DQRV

3ODWDIRUPD±VLWH LL 

DQRV

DQRV

L  5HIHUHPVHDVRIWZDUHVDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHSDUDXVRQDVIXQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
HFRPHUFLDLVGD(PSUHVD
LL  5HIHUHVHDRVJDVWRVLQFRUULGRVQDPHGLGDHPTXHRFRQWH~GRGDSODWDIRUPDp
GHVHQYROYLGRSDUDRXWURVILQVTXHQmRVHMDPDQXQFLDUHSURPRYHURVSURGXWRVH
VHUYLoRVVmRGHQDWXUH]DVHPHOKDQWHjIDVHGHGHVHQYROYLPHQWR$VGHVSHVDV
LQFRUULGDVQHVVDVHWDSDVVmRLQFOXtGDVQRFXVWRGDSODWDIRUPDHUHFRQKHFLGRFRPRXP
DWLYRLQWDQJtYHOXPDYH]TXHRVJDVWRVSRGHPVHUGLUHWDPHQWHDWULEXtGRVRXDORFDGRV
GHIRUPDUD]RiYHOHFRQVLVWHQWHjSUHSDUDomRGRVLWHSDUDDILQDOLGDGHSUHWHQGLGD
$SODWDIRUPDUHFRQKHFLGDFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHOVREDpPHGLGRDSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
DSOLFDQGRRVUHTXLVLWRVGD1%&7* 5 $WLYR,QWDQJtYHO ,$6 VHQGRDPRUWL]DGRSHOR
SHUtRGRHVSHUDGRGHYLGD~WLOHEHQHItFLRHFRQ{PLFRGDSODWDIRUPDGHDQRVHDYDOLDGRSRU
LPSDLUPHQWTXDQGRHVHKRXYHULQGLFDWLYRVSDUDWDO
2VPpWRGRVGHDPRUWL]DomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR
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K ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRLQLFLDO
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHRVWtWXORVGHGtYLGDHPLWLGRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQD
GDWDHPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV
LQLFLDOPHQWHTXDQGRD(PSUHVDVHWRUQDUSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PDWLYRILQDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHGH
ILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYR RXSDVVLYRILQDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
DFUHVFLGRSDUDXPLWHPQmRPHQVXUDGRDR9-5RVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRGLUHWDPHQWH
DWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR8PFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWH
VLJQLILFDWLYRGHILQDQFLDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRSUHoRGDRSHUDomR

LL 

&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
$WLYRVILQDQFHLURV
1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRFXVWR
DPRUWL]DGRDR9-25$LQVWUXPHQWRGHGtYLGDDR9-25$LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDORXDR9-5
2VDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRUHFODVVLILFDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODQmR
VHUTXHD(PSUHVDPXGHRPRGHORGHQHJyFLRVSDUDDJHVWmRGHDWLYRVILQDQFHLURVHQHVWHFDVR
WRGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVDIHWDGRVVmRUHFODVVLILFDGRVQRSULPHLURGLDGRSHUtRGRGH
DSUHVHQWDomRSRVWHULRUjPXGDQoDQRPRGHORGHQHJyFLRV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5
x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVSDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRUHODWLYRV
VRPHQWHDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRDR9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5
x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWR
GHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRDSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPLQYHVWLPHQWRHPXPLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOTXHQmRVHMD
PDQWLGRSDUDQHJRFLDomRD(PSUHVDSRGHRSWDULUUHYRJDYHOPHQWHSRUDSUHVHQWDUDOWHUDo}HV
VXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP25$(VVDHVFROKDpIHLWDLQYHVWLPHQWRSRU
LQYHVWLPHQWR
7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR
9-25$FRQIRUPHGHVFULWRDFLPDVmRFODVVLILFDGRVFRPRDR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD
(PSUHVDGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDDRV
UHTXLVLWRVSDUDVHUPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-25$FRPRDR9-5VHLVVRHOLPLQDU
RXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELOTXHGHRXWUDIRUPDVXUJLULD










258




$WLYRVILQDQFHLURV$YDOLDomRGRPRGHORGHQHJyFLR
$(PSUHVDUHDOL]DXPDDYDOLDomRGRREMHWLYRGRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHXPDWLYRILQDQFHLURp
PDQWLGRHPFDUWHLUDSRUTXHLVVRUHIOHWHPHOKRUDPDQHLUDSHODTXDORQHJyFLRpJHULGRHDV
LQIRUPDo}HVVmRIRUQHFLGDVj$GPLQLVWUDomR$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVLQFOXHP
x

x
x
x
x

DVSROtWLFDVHREMHWLYRVHVWLSXODGRVSDUDDFDUWHLUDHRIXQFLRQDPHQWRSUiWLFRGHVVDV
SROtWLFDV(OHVLQFOXHPDTXHVWmRGHVDEHUVHDHVWUDWpJLDGD$GPLQLVWUDomRWHPFRPRIRFRD
REWHQomRGHUHFHLWDVGHMXURVFRQWUDWXDLVDPDQXWHQomRGHXPGHWHUPLQDGRSHUILOGHWD[D
GHMXURVDFRUUHVSRQGrQFLDHQWUHDGXUDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVHDGXUDomRGHSDVVLYRV
UHODFLRQDGRVRXVDtGDVHVSHUDGDVGHFDL[DRXDUHDOL]DomRGHIOX[RVGHFDL[DSRUPHLRGD
YHQGDGHDWLYRV
FRPRRGHVHPSHQKRGDFDUWHLUDpDYDOLDGRHUHSRUWDGRj$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
RVULVFRVTXHDIHWDPRGHVHPSHQKRGRPRGHORGHQHJyFLRV HRDWLYRILQDQFHLURPDQWLGR
QDTXHOHPRGHORGHQHJyFLRV HDPDQHLUDFRPRDTXHOHVULVFRVVmRJHUHQFLDGRV
FRPRRVJHUHQWHVGRQHJyFLRVmRUHPXQHUDGRVSRUH[HPSORVHDUHPXQHUDomRpEDVHDGD
QRYDORUMXVWRGRVDWLYRVJHULGRVRXQRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVREWLGRVH
DIUHTXrQFLDRYROXPHHRPRPHQWRGDVYHQGDVGHDWLYRVILQDQFHLURVQRVSHUtRGRV
DQWHULRUHVRVPRWLYRVGHWDLVYHQGDVHVXDVH[SHFWDWLYDVVREUHYHQGDVIXWXUDV

$VWUDQVIHUrQFLDVGHDWLYRVILQDQFHLURVSDUDWHUFHLURVHPWUDQVDo}HVTXHQmRVHTXDOLILFDPSDUDR
GHVUHFRQKHFLPHQWRQmRVmRFRQVLGHUDGDVYHQGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHFRPRUHFRQKHFLPHQWR
FRQWtQXRGRVDWLYRVGD(PSUHVD
2VDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRRXJHUHQFLDGRVFRPGHVHPSHQKRDYDOLDGRFRP
EDVHQRYDORUMXVWRVmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

$WLYRVILQDQFHLURV±DYDOLDomRVREUHVHRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVmR
VRPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV
3DUDILQVGHVVDDYDOLDomRR³SULQFLSDO´pGHILQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRILQDQFHLURQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2V³MXURV´VmRGHILQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLUR
QRWHPSRHSHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGR
SHUtRGRGHWHPSRHSHORVRXWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGH
OLTXLGH]HFXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV DVVLPFRPRXPDPDUJHPGHOXFUR
$(PSUHVDFRQVLGHUDRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRSDUDDYDOLDUVHRVIOX[RVGHFDL[D
FRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHGHMXURV,VVRLQFOXLDDYDOLDomRVREUHVHR
DWLYRILQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDOTXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRVIOX[RV
GHFDL[DFRQWUDWXDLVGHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomRD
(PSUHVDFRQVLGHUD
x
x
x
x

HYHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLILTXHPRYDORURXRDpSRFDGRVIOX[RVGHFDL[D
WHUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDOLQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLV
RSUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH
RVWHUPRVTXHOLPLWDPRDFHVVRGD(PSUHVDDIOX[RVGHFDL[DGHDWLYRVHVSHFtILFRV SRU
H[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 

2SDJDPHQWRDQWHFLSDGRpFRQVLVWHQWHFRPRFULWpULRGHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHMXURVFDVRR
YDORUGRSUpSDJDPHQWRUHSUHVHQWHHPVXDPDLRUSDUWHYDORUHVQmRSDJRVGRSULQFLSDOHGHMXURV
VREUHRYDORUGRSULQFLSDOSHQGHQWHRTXHSRGHLQFOXLUXPDFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmR
DQWHFLSDGDGRFRQWUDWR$OpPGLVVRFRPUHODomRDXPDWLYRILQDQFHLURDGTXLULGRSRUXPYDORU
PHQRURXPDLRUGRTXHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRDSHUPLVVmRRXDH[LJrQFLDGHSUp
SDJDPHQWRSRUXPYDORUTXHUHSUHVHQWHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRPDLVRVMXURVFRQWUDWXDLV
TXHWDPEpPSRGHLQFOXLUFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWR 
DFXPXODGRV PDVQmRSDJRV VmRWUDWDGDVFRPRFRQVLVWHQWHVFRPHVVHFULWpULRVHRYDORUMXVWRGR
SUpSDJDPHQWRIRULQVLJQLILFDQWHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
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$WLYRVILQDQFHLURV0HQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
$WLYRVILQDQFHLURV (VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2UHVXOWDGROtTXLGR
D9-5
LQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRR
$WLYRVILQDQFHLURV
PpWRGRGHMXURVHIHWLYRV2FXVWRDPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRULPSDLUPHQW$
DFXVWR
UHFHLWDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHRLPSDLUPHQWVmRUHFRQKHFLGRVQR
DPRUWL]DGR
UHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRVGH
GtYLGDD9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR$UHFHLWDGHMXURV
FDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHLPSDLUPHQW
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR2XWURVUHVXOWDGRVOtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRRUHVXOWDGRDFXPXODGRHP25$pUHFODVVLILFDGRSDUDR
UHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRV
SDWULPRQLDLVD
9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2VGLYLGHQGRVVmR
UHFRQKHFLGRVFRPRJDQKRQRUHVXOWDGRDPHQRVTXHRGLYLGHQGRUHSUHVHQWH
FODUDPHQWHXPDUHFXSHUDomRGHSDUWHGRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR2XWURVUHVXOWDGRV
OtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$HQXQFDVmRUHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRV
HSHUGDV
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-5
8PSDVVLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFDVR
IRUFODVVLILFDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRIRUXPGHULYDWLYRRXIRUGHVLJQDGRFRPRWDOQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO3DVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-5VmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRH
RUHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmR
VXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV$
GHVSHVDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRX
SHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRWDPEpPpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
LLL 

'HVUHFRQKHFLPHQWR
$WLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPDWLYRILQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVIOX[RVGHFDL[D
GRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGRD(PSUHVDWUDQVIHUHRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRV
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRILQDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXQDTXDOD
(PSUHVDQHPWUDQVIHUHQHPPDQWpPVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGD
WLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRILQDQFHLUR
$(PSUHVDUHDOL]DWUDQVDo}HVHPTXHWUDQVIHUHDWLYRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOPDV
PDQWpPWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRVDWLYRVWUDQVIHULGRV1HVVHV
FDVRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRGHVUHFRQKHFLGRV

3DVVLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQWUDWXDOpUHWLUDGD
FDQFHODGDRXH[SLUD$(PSUHVDWDPEpPGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRRVWHUPRV
VmRPRGLILFDGRVHRVIOX[RVGHFDL[DGRSDVVLYRPRGLILFDGRVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVFDVR
HPTXHXPQRYRSDVVLYRILQDQFHLUREDVHDGRQRVWHUPRVPRGLILFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPSDVVLYRILQDQFHLURDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOH[WLQWRHD
FRQWUDSUHVWDomRSDJD LQFOXLQGRDWLYRVWUDQVIHULGRVTXHQmRWUDQVLWDPSHORFDL[DRXSDVVLYRV
DVVXPLGRV pUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR$(PSUHVDFRPRSDUWHGHVXDSROtWLFDGHIOX[RGHFDL[D
SURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGRVUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRGDIRUPD
TXHUHFRQKHFHRSDVVLYRDQWHFLSDGRHDGHVSHVDILQDQFHLUDDXIHULGDQHVWDRSHUDomRYLVWRTXH
HPHVVrQFLDWDLVDQWHFLSDo}HVWHPFDUDFWHUtVWLFDGHLQVWUXPHQWRGHGtYLGDHPGHFRUUrQFLDGD
QmRVDWLVIDomRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHFRQVHTXHQWHPHQWHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
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LY 

&RPSHQVDomR
2VDWLYRVRXSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRD(PSUHVDWHQKDDWXDOPHQWHXPGLUHLWROHJDOPHQWH
H[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGH
UHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH

L &DSLWDOVRFLDO
L

$o}HV
&XVWRVDGLFLRQDLVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjHPLVVmRGHDo}HVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRUHGXWRUHV
GRSDWULP{QLROtTXLGR(IHLWRVGHLPSRVWRVUHODFLRQDGRVDRVFXVWRVGHVVDVWUDQVDo}HVHVWmR
FRQWDELOL]DGDVFRQIRUPHD1%&7* 5  ,$6 

M 5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
L

$WLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHDWLYRVFRQWUDWXDLV
$(PSUHVDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUH
x
x

DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
DWLYRVGHFRQWUDWR

$(PSUHVDPHQVXUDDSURYLVmRSDUDSHUGDHPXPPRQWDQWHLJXDOjSHUGDSRUFKDUJHEDFNH
GLVSXWDVHVWDVSHUGDVVmRUHFRQKHFLGDVQDDORFDomRGRSUHoRSDJRQRUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWD
LL 

$WLYRVQmRILQDQFHLURV
(PFDGDGDWDGHUHSRUWHD(PSUHVDUHYLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGHVHXVDWLYRVQmRILQDQFHLURV
H[FHWRDWLYRVFRQWUDWXDLVHLPSRVWRVGLIHULGRV SDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomRGHSHUGDDRYDORU
UHFXSHUiYHO&DVRRFRUUDDOJXPDLQGLFDomRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGR
3DUDWHVWHVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHORVDWLYRVVmRDJUXSDGRVHP8QLGDGHV*HUDGRUDVGH
&DL[D 8*& RXVHMDQRPHQRUJUXSRSRVVtYHOGHDWLYRVTXHJHUDHQWUDGDVGHFDL[DSHORVHXXVR
FRQWtQXRHQWUDGDVHVVDVTXHVmRHPJUDQGHSDUWHLQGHSHQGHQWHVGDVHQWUDGDVGHFDL[DGH
RXWURVDWLYRVRX8*&V2iJLRGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVpDORFDGRjV8*&VRXJUXSRVGH
8*&VTXHVHHVSHUDTXHLUmRVHEHQHILFLDUGDVVLQHUJLDVGDFRPELQDomR
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRX8*&pRPDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDDV
DYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYRRXGD
8*&
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDVHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRX8*&
H[FHGHURVHXYDORUUHFXSHUiYHO
3HUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR3HUGDVUHFRQKHFLGDV
UHIHUHQWHVjV8*&VVmRLQLFLDOPHQWHDORFDGDVSDUDUHGXomRGHTXDOTXHUiJLRDORFDGRDHVWD8*&
RXJUXSRGH8*&V HHQWmRSDUDUHGXomRGRYDORUFRQWiELOGRVRXWURVDWLYRVGD8*& RXJUXSR
GH8*&V GHIRUPDSURUDWD
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDRiJLRQmRpUHYHUWLGD4XDQWRDRV
GHPDLVDWLYRVDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmR
HPTXHRQRYRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULDVLGRDSXUDGROtTXLGR
GHGHSUHFLDomRRXDPRUWL]DomRFDVRDSHUGDGHYDORUQmRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGD
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N 3URYLV}HV
$VSURYLV}HVVmRGHWHUPLQDGDVSRUPHLRGRGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVDXPDWD[D
DQWHVGHLPSRVWRVTXHUHIOLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRTXDQWRDRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRH
ULVFRVHVSHFtILFRVSDUDRSDVVLYRUHODFLRQDGR2VHIHLWRVGRGHVUHFRQKHFLPHQWRGRGHVFRQWRSHOD
SDVVDJHPGRWHPSRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDILQDQFHLUD

*DUDQWLDV
8PDSURYLVmRSDUDJDUDQWLDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRVSURGXWRVRXVHUYLoRVDTXHVHUHIHUHPVmR
YHQGLGRVFRPEDVHHPGDGRVKLVWyULFRVHSRQGHUDomRGHFHQiULRVSRVVtYHLVHVXDVUHVSHFWLYDV
SUREDELOLGDGHV

O $UUHQGDPHQWRV
1RLQtFLRGHXPFRQWUDWRD(PSUHVDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
8PFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRVHRFRQWUDWRWUDQVIHULURGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXP
DWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR3DUDDYDOLDUVHXPFRQWUDWR
WUDQVIHUHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRD(PSUHVDXWLOL]DDGHILQLomRGH
DUUHQGDPHQWRQR1%&7* 5 ,)56

&RPRDUUHQGDWiULR
1RLQtFLRRXQDPRGLILFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRD(PSUHVD
DORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHPVHXVSUHoRV
LQGLYLGXDLV1RHQWDQWRSDUDRVDUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHVD(PSUHVDRSWRXSRUQmRVHSDUDURV
FRPSRQHQWHVTXHQmRVHMDPGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DPRVFRPSRQHQWHVGHDUUHQGDPHQWRHQmR
DUUHQGDPHQWRFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWH
$(PSUHVDUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGHLQtFLRGR
DUUHQGDPHQWR2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRFXVWRTXHFRPSUHHQGHRYDORUGD
PHQVXUDomRLQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDMXVWDGRSDUDTXDLVTXHUSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWR
HIHWXDGRVDWpDGDGDWDGHLQtFLRPDLVTXDLVTXHUFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRVSHORDUUHQGDWiULRH
XPDHVWLPDWLYDGRVFXVWRVDVHUHPLQFRUULGRVSHORDUUHQGDWiULRQDGHVPRQWDJHPHUHPRomRGRDWLYR
VXEMDFHQWHUHVWDXUDQGRRORFDOHPTXHHVWiORFDOL]DGRRXUHVWDXUDQGRRDWLYRVXEMDFHQWHjFRQGLomR
UHTXHULGDSHORVWHUPRVHFRQGLo}HVGRDUUHQGDPHQWRPHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHGDPHQWRV
UHFHELGRV
2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpVXEVHTXHQWHPHQWHGHSUHFLDGRSHORPpWRGROLQHDUGHVGHDGDWDGHLQtFLRDWpR
ILQDOGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDPHQRVTXHRDUUHQGDPHQWRWUDQVILUDDSURSULHGDGHGRDWLYRVXEMDFHQWH
DRDUUHQGDWiULRDRILPGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRRXVHRFXVWRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRUHIOHWLUTXHR
DUUHQGDWiULRH[HUFHUiDRSomRGHFRPSUD1HVVHFDVRRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRVHUiGHSUHFLDGRGXUDQWH
DYLGD~WLOGRDWLYRVXEMDFHQWHTXHpGHWHUPLQDGDQDPHVPDEDVHTXHDGRDWLYRLPRELOL]DGR$OpP
GLVVRRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRpSHULRGLFDPHQWHUHGX]LGRSRUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
VHKRXYHUHDMXVWDGRSDUDGHWHUPLQDGDVUHPHQVXUDo}HVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWRTXHQmRVmRHIHWXDGRVQDGDWDGHLQtFLRGHVFRQWDGRVSHODWD[DGHMXURVLPSOtFLWDQR
DUUHQGDPHQWRRXVHHVVDWD[DQmRSXGHUVHUGHWHUPLQDGDLPHGLDWDPHQWHSHODWD[DGHHPSUpVWLPR
LQFUHPHQWDOGD(PSUHVD*HUDOPHQWHD(PSUHVDXVDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRFRPRWD[D
GHGHVFRQWR
$(PSUHVDGHWHUPLQDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRVREWHQGRWD[DVGHMXURVGHYiULDVIRQWHV
H[WHUQDVGHILQDQFLDPHQWRHID]HQGRDOJXQVDMXVWHVSDUDUHIOHWLURVWHUPRVGRFRQWUDWRHRWLSRGRDWLYR
DUUHQGDGR
2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXtGRVQDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRFRPSUHHQGHPR
VHJXLQWH
x
x

SDJDPHQWRVIL[RVLQFOXLQGRSDJDPHQWRVIL[RVQDHVVrQFLD
SDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHtQGLFHRXWD[DLQLFLDOPHQWH
PHVXUDGRVXWLOL]DQGRRtQGLFHRXWD[DQDGDWDGHLQtFLR
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x
x

YDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSDJRVSHORDUUHQGDWiULRGHDFRUGRFRPDVJDUDQWLDVGH
YDORUUHVLGXDOH
RSUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUDVHRDUUHQGDWiULRHVWLYHUUD]RDYHOPHQWHFHUWRGH
H[HUFHUHVVDRSomRHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSRUUHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRUHIOHWLURDUUHQGDWiULRH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR

2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV
eUHPHQVXUDGRTXDQGRKiXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDUUHQGDPHQWRUHVXOWDQWHGH
DOWHUDomRHPtQGLFHRXWD[DVHKRXYHUDOWHUDomRQRVYDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSDJRVGHDFRUGR
FRPDJDUDQWLDGHYDORUUHVLGXDOVHD(PSUHVDDOWHUDUVXDDYDOLDomRVHH[HUFHUiXPDRSomRGHFRPSUD
H[WHQVmRRXUHVFLVmRRXVHKiXPSDJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWRUHYLVDGRIL[RHPHVVrQFLD
4XDQGRRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRGHVVDPDQHLUDpHIHWXDGRXPDMXVWHFRUUHVSRQGHQWH
DRYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRRXpUHJLVWUDGRQRUHVXOWDGRVHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVRWLYHUVLGRUHGX]LGRD]HUR
$(PSUHVDDSUHVHQWDDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGHSURSULHGDGHSDUD
LQYHVWLPHQWRHPDWLYRLPRELOL]DGRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQR
EDODQoRSDWULPRQLDO

P 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRQDYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLDGHXPSDVVLYR
HPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomRQRPHUFDGR
SULQFLSDORXQDVXDDXVrQFLDQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRDRTXDOD(PSUHVDWHPDFHVVRQHVVDGDWD2
YDORUMXVWRGHXPSDVVLYRUHIOHWHRVHXULVFRGHGHVFXPSULPHQWR QRQSHUIRUPDQFH 
8PDVpULHGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUHVMXVWRVWDQWR
SDUDDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPRQmRILQDQFHLURV
4XDQGRGLVSRQtYHOD(PSUHVDPHQVXUDRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRXWLOL]DQGRRSUHoRFRWDGRQXP
PHUFDGRDWLYRSDUDHVVHLQVWUXPHQWR8PPHUFDGRpFRQVLGHUDGRFRPR³DWLYR´VHDVWUDQVDo}HVSDUDR
DWLYRRXSDVVLYRRFRUUHPFRPIUHTXrQFLDHYROXPHVXILFLHQWHVSDUDIRUQHFHULQIRUPDo}HVGHSUHFLILFDomR
GHIRUPDFRQWtQXD
6HQmRKRXYHUXPSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGRDWLYRD(PSUHVDXWLOL]DWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXH
PD[LPL]DPRXVRGHGDGRVREVHUYiYHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DPRXVRGHGDGRVQmRREVHUYiYHLV$
WpFQLFDGHDYDOLDomRHVFROKLGDLQFRUSRUDWRGRVRVIDWRUHVTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGROHYDULDPHP
FRQWDQDSUHFLILFDomRGHXPDWUDQVDomR
6HXPDWLYRRXXPSDVVLYRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRWLYHUXPSUHoRGHFRPSUDHXPSUHoRGHYHQGDD
(PSUHVDPHQVXUDDWLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHFRPSUDHSDVVLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHYHQGD
$PHOKRUHYLGrQFLDGRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOpQRUPDOPHQWH
RSUHoRGDWUDQVDomRRXVHMDRYDORUMXVWRGDFRQWUDSDUWLGDGDGDRXUHFHELGD6HD(PSUHVDGHWHUPLQDU
TXHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGLIHUHGRSUHoRGDWUDQVDomRHRYDORUMXVWRQmRpHYLGHQFLDGR
QHPSRUXPSUHoRFRWDGRQXPPHUFDGRDWLYRSDUDXPDWLYRRXSDVVLYRLGrQWLFRQHPEDVHDGRQXPD
WpFQLFDGHDYDOLDomRSDUDDTXDOTXDLVTXHUGDGRVQmRREVHUYiYHLVVmRMXOJDGRVFRPRLQVLJQLILFDQWHVHP
UHODomRjPHQVXUDomRHQWmRRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRDMXVWDGR
SDUDGLIHULUDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHRSUHoRGDWUDQVDomR
3RVWHULRUPHQWHHVVDGLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRQXPDEDVHDGHTXDGDDRORQJRGDYLGDGR
LQVWUXPHQWRRXDWpRPRPHQWRHPTXHDDYDOLDomRpWRWDOPHQWHVXSRUWDGDSRUGDGRVGHPHUFDGR
REVHUYiYHLVRXDWUDQVDomRpHQFHUUDGDRTXHRFRUUHUSULPHLUR
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Q 1RYDVGHOLEHUDo}HVHUHYLVmRDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV
'HOLEHUDomR&90QR
(PGHDEULOGHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HPLWLXDGHOLEHUDomR&90
QSHODTXDODSURYRXHWRUQRXREULJDWyULRSDUDDV&RPSDQKLDVDEHUWDVDUHYLVmRGRV
SURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV&3&&3& 5 H&3&HPLWLGRVSHOR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV&3&DSOLFDQGRVHDRVH[HUFtFLRVLQLFLDGRVHPRXDSyVGH
MDQHLURGH$VDOWHUDo}HVVREUHRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV&3&&3& 5 H&3&
HVWDEHOHFHPDOWHUDo}HVVREUH
x

,QFHUWH]DGHFRUUHQWHGDUHIRUPDGDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDH

x

$SOLFDomRGHUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVVREUHDFRQWDELOL]DomRGHKHGJH

$VDOWHUDo}HVDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRVSUHYLVWDVQD'HOLEHUDomR&90QIRUDP
DYDOLDGDVHFRQVLGHUDGDVSHOD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGHVHPHIHLWRVQHVWDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
'HOLEHUDomR&90QR
$&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HPLWLXHPGHMXOKRGHD'HOLEHUDomR
TXHDSURYDR'RFXPHQWRGH5HYLVmRGH3URQXQFLDPHQWRV7pFQLFRVQRRTXDO
HVWDEHOHFHDOWHUDo}HVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 ±$UUHQGDPHQWRVHP
GHFRUUrQFLDGHEHQHItFLRVUHODFLRQDGRVj&RYLGFRQFHGLGRVjDUUHQGDWiULRVHPFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWR
1DDYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDQmRKiLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQDDGRomRGHVWDV
UHYLV}HVDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D





&DL[DJHUDO
%DQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV


















$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRUHSUHVHQWDGDVSRU&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRV &'%V HWtWXORV
HPLWLGRVHFRPSURPLVVDGRVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDFXMRUHQGLPHQWRHVWiDWUHODGRj
YDULDomRGR&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV &', HSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWDRUHQGLPHQWR
PpGLRGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQRVSHUtRGRVGHVHWHPHVHVILQGRVHPGHMXOKRGHH
IRUDPHPPpGLDGR&',

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV


 


 









(PJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV L 
5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD LL 
&DXomRGHDOXJXHO
L
;ŝŝͿ

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPJDUDQWLDjWRWDOLGDGHGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHVFULWRVQDQRWD
H[SOLFDWLYDQ
(PGHGH]HPEURGHHGHMXQKRD(PSUHVDFHOHEURXXP0HPRUDQGRGH
(QWHQGLPHQWRVVREUHFRQVXPR0tGLDFRPD*ORER&RPXQLFDomRH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ 
SDUWHUHODFLRQDGDFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDŶǑLWHP F TXHHVWDEHOHFHXWHUPRVHFRQGLo}HV
SDUDDXWLOL]DomRGHHVSDoRVSXEOLFLWiULRVQD*ORERQRPRQWDQWHGH5H5
UHVSHFWLYDPHQWH(PGHMXOKRGHRVDOGRYLQFXODGRSDUDDTXLVLomRGHPtGLDpGH5
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&ODVVLILFDGRVFRPR







&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

















,PSRVWRVDUHFXSHUDU


 

















3,6 L 
&RILQV L 
6DOGR1HJDWLYRGH,53-
$QWHFLSDo}HVGH,53-H&6//
2XWURV


;ŝͿ 'XUDQWHRDQRGHD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDSURFHGHXFRPDDQiOLVHHUHJLVWURGH
FUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6H&RILQVVREUHJDVWRVGHSURSDJDQGDHPDUNHWLQJHORJtVWLFD

,PRELOL]DGR
D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO
0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRV



&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GRomR1%&7* 5 ,)56
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHMXOKRGH

'HSUHFLDomRDFXPXODGD
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PMXOKRGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHMXOKRGH











  
  
 
 
 






0yYHLVH
%HQIHLWRULDV XWHQVtOLRV




















  
 
  
 
 
 
 
 
 
 









'LUHLWR
GHXVR











 
 
 
 





7RWDO
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,QWDQJtYHO
D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO




6RIWZDUHV

3ODWDIRUPDVLWH
7RWDO




























 
 

 
 
 
 
 
        
        














&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHMXOKRGH

$PRUWL]DomRDFXPXODGD
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHMXOKRGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHMXOKRGH

)RUQHFHGRUHV 




&RUUHLRV
/RJtVWLFD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGDWHUFHLURV
6HUYLoRVGHKRVSHGDJHPGRVLWHHWHFQRORJLD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGDJUXSR*ORER
2XWURV
7RWDO

























$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV






$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV
7RWDO











$(PSUHVDSURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWR
:LUH&DUGSDUDDQWHFLSDUVHXIOX[RGHFDL[D$VDQWHFLSDo}HVVmRHIHWXDGDVDXPDWD[DGHGD
6HOLFHSRVVXHPFDUDFWHUL]DGHHQGLYLGDPHQWRHPGHFRUUrQFLDGRGLUHLWRGHUHJUHVVR
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUFRQVWDRYDORUFRQWiELOGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDGRVH[HUFtFLRVDVVRFLDGDVD
HVVDDQWHFLSDomR


 



9DORUFRQWiELOGDGHVSHVDILQDQFHLUD
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2XWUDVFRQWDVDSDJDU






5HFXUVRVGHWHUFHLURV L 
,QGHQL]Do}HVDSDJDU LL 
3HUGDHVWLPDGDVFRPchargeback LLL 
2XWURV
7RWDO
















L  2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVVHUHIHUHPDWUDQVDo}HVHPGLVSXWDHQWUHFRPSUDGRUHVHYHQGHGRUHV
HTXHHVWmRVHQGRFXVWRGLDGRVSHOD(PSUHVDDWpVHXGHYLGRHQFHUUDPHQWR$(PSUHVDVHPSUH
HPSHQKDHVIRUoRVSDUDLGHQWLILFDomRGDSDUWHYHQFHGRUDHFRUUHWDGHVWLQDomRGRVUHVSHFWLYRV
UHFXUVRV
LL  6HUHIHUHPDLQGHQL]Do}HVUHFHELGDVGRV&RUUHLRVTXHVHUmRSDJDVDRVXVXiULRVHP
GHFRUUrQFLDGHGDQRVRXH[WUDYLRVGRVSURGXWRVQRSURFHVVRORJtVWLFR
LLL  $VSHUGDVHVWLPDGDVFRPchargebackVHUHIHUHPDRPRQWDQWHGHSHUGDVFDOFXODGDVVREUHDV
UHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomRWDLVSHUGDVVmRUHJLVWUDGDVFRPRFRPSRQHQWHGDUHFHLWDGH
LQWHUPHGLDomRUHGX]LQGRDUHPXQHUDomRTXHD(PSUHVDHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGRVVHUYLoRV
SURPHWLGRV


(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV






6DQWDQGHU %UDVLO 6$
,WD~8QLEDQFR6$
7RWDO

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH

 















D 7HUPRVHFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomRGDGtYLGD
%DQFR

6DQWDQGHU %UDVLO 6$
,WD~8QLEDQFR6$
7RWDO

0RHGD


5
5


7D[DGHMXURV
DD

9HQFLPHQWR






 


$JRVWR


$EULO


 


2VHPSUpVWLPRVEDQFiULRVGD(PSUHVDHVWmRJDUDQWLGRVSRUGLUHLWRVFUHGLWyULRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
QRPRQWDQWHWRWDOGRVDOGRGHYHGRUQRYDORUFRQWiELOGH5 5HPGHGH]HPEURGH 

E &RYHQDQWV
2VFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVQmRSRVVXHPFOiXVXODVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDWUHODGDVjPDQXWHQomR
GHtQGLFHVILQDQFHLURV
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F &RQFLOLDomRGDPRYLPHQWDomRSDWULPRQLDOFRPRVIOX[RVGHFDL[D
GHFRUUHQWHVGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




6DOGRHP
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
6DOGRHP
&DSWDomR
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
6DOGRHP







6DOGR


























  
  



  
  



2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDVH2EULJDo}HVWULEXWiULDV


D 2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV






6DOiULRVDSDJDU
3URYLVmRGHHIpULDV
,166DUHFROKHU
)*76DUHFROKHU
2XWURV
7RWDO






 
 
 
 
 






E 2EULJDo}HVWULEXWiULDV






3,6DUHFROKHU
&RQILQVDUHFROKHU
,66DUHFROKHU
2XWURVLPSRVWRVDUHFROKHU
7RWDO





















$UUHQGDPHQWR
$(PSUHVDDUUHQGDLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRHSDUDPRUDGLDGHH[HFXWLYRV ³DUUHQGDPHQWRGHLPyYHLV´ 
(VVHVDUUHQGDPHQWRVQRUPDOPHQWHGXUDPDQRVFRPRSomRGHUHQRYDomRGRDUUHQGDPHQWRDSyVHVWH
SHUtRGR2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVmRUHDMXVWDGRVFRPEDVHQRVDFRUGRVFRQWUDWXDLVSDUD
UHIOHWLURVYDORUHVGHPHUFDGR
2VDUUHQGDPHQWRVIRUDPILUPDGRVKiORQJDGDWDFRPRDUUHQGDPHQWRVFRQMXQWRVWDQWRGRWHUUHQRFRPR
GHVXDVHGLILFDo}HV
$VLQIRUPDo}HVVREUHDUUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVD(PSUHVDpRDUUHQGDWiULRVmRDSUHVHQWDGDV
DEDL[R
L

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRUHODFLRQDGRVDSURSULHGDGHVDUUHQGDGDVTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGH
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRVmRDSUHVHQWDGRVFRPRDWLYRLPRELOL]DGR YLGH1RWDH[SOLFDWLYDQ 




6DOGRHP
'HVSHVDGHGHSUHFLDomRGRSHUtRGR
6DOGRHP
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$UUHQGDPHQWR
GHLPyYHLV






















  








LL  3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVHUHIHUHDRPRQWDQWHHVSHUDGRWUDQVIHULGRSHORXVRGRDWLYR GLUHLWRGHXVR 
UHJLVWUDGRDYDORUSUHVHQWH2IOX[RILQDQFHLURGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRIRLGHVFRQWDGRDWD[DGH
DDVHQGRHVWDWD[DDTXHPHOKRUUHIOHWHRDPELHQWHHFRQ{PLFRGD(PSUHVDSDUDDDTXLVLomRGH
XPDWLYRHPFRQGLo}HVVHPHQWHV2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGRVDUUHQGDPHQWRVHFRQIRUPHVHJXH


$UUHQGDPHQWRGHLPyYHLV
 (QFDUJRVILQDQFHLURVIXWXURV
9DORUSUHVHQWHGRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLV

&XUWRSUD]R
/RQJRSUD]R


























  







$PRYLPHQWDomRGRDUUHQGDPHQWRpFRQIRUPHVHJXH

GHMDQHLURGH

$GLo}HV

-XURVLQFRUULGRV

3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV
 
GHGH]HPEURGH


-XURVLQFRUULGRV
  
3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV

GHMXOKRGH
LLL &URQRJUDPDGHYHQFLPHQWR

2FURQRJUDPDGHYHQFLPHQWRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHORQJRSUD]RpFRQIRUPHVHJXH

















LY 3RWHQFLDOGLUHLWRGH3,6H&RILQV


2LQGLFDWLYRGRGLUHLWRSRWHQFLDOGH3,6H&2),16DUHFXSHUDUQmRPHQVXUDGRVQRVIOX[RVGH
FDL[DGRVDUUHQGDPHQWRVHVWmRGHPRQVWUDGRVDEDL[R
sĂůŽƌ
ŶŽŵŝŶĂů


&RQWUDSUHVWDomRGRDUUHQGDPHQWR
3,6&RILQVSRWHQFLDO  




sĂůŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ
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Y  (IHLWRVLQIODFLRQiULRV

2VHIHLWRVLQIODFLRQiULRVQRSHUtRGRGHFRPSDUDomRFRPRIOX[RUHDOXWLOL]DQGRDWD[DGR
,*30DFXPXODGRGRV~OWLPRVGR]HPHVHVHGHHUHSUHVHQWDPRVVHJXLQWHV
PRQWDQWHV


'LUHLWRGHXVR

  3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 



)OX[RUHDO
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR

)OX[RLQIODFLRQDGR
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR




 

   )OX[RUHDO
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
     'HVSHVDILQDQFHLUD
  




 



  





   )OX[RLQIODFLRQDGR
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
    'HVSHVDILQDQFHLUD





 

 


3DUWHVUHODFLRQDGDV
D &RQWURODGRUDHFRQWURODGRUDILQDO
$(PSUHVDHFRQWURODGDSHOD(QMRHL//&HRFRQWURODGRUILQDOGRJUXSRpD(QMRHL+ROGLQJ/WG

E 2SHUDo}HVFRPRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRGRSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRFRPSUHHQGH


%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
7RWDO




 











F 2XWUDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
0HGLDIRUHTXLW\±*UXSR*ORER

$,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ³,WKDFD´ DILOLDGDGD*ORER&RPXQLFDo}HVH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ HD
(QMRHL/WG ³(QMRHL+ROGLQJ´ GHWHQWRUDGHGRFDSLWDOGD(PSUHVDFHOHEUDUDPHPGH
GH]HPEURGHXPFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVSHORTXDOD,WKDFDDGTXLULX
Do}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD(QMRHL/WGWRUQDQGRVHSRUWDQWRDFLRQLVWDLQGLUHWRGD(PSUHVD
(PGHGH]HPEURGHHGHMXQKRD(PSUHVDHDVRFLHGDGH*ORER&RPXQLFDo}HVH
3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ DILOLDGDGD,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ,WKDFD DFLRQLVWDLQGLUHWDGD(PSUHVD
FHOHEUDUDPPHPRUDQGRVGHHQWHQGLPHQWRQRTXDOHVWDEHOHFHUDPWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDDTXLVLomR
FRPEDVHHPFRQGLo}HVHSUHoRVHVWDEHOHFLGRVHPWDLVFRQWUDWRVGD*ORERRXGHVXDVDILOLDGDV
HVSDoRVSXEOLFLWiULRVQRVYDORUHVGH5H5UHVSHFWLYDPHQWHSDUDLQVHUomRYHLFXODomR
GHFRPHUFLDLVDQ~QFLRVGRVVHUYLoRVPDUFDVHRXSURGXWRVVREUHDVLQVHUo}HVGHPtGLDDVHJXLU
GLVFULPLQDGDV

L  LQVHUomRQD79*ORER 79$EHUWD 
LL  LQVHUomRQD*ORERVDW 79)HFKDGD 
LLL  LQVHUomRQD(GLWRUD*ORER MRUQDLVHUHYLVWDV 
ŝǀͿ PtGLDVGLJLWDLV
$(PSUHVDHD*ORERMXQWRFRPVXDVDILOLDGDVHVWDEHOHFHUDPTXHRSUD]RSDUDYHLFXODomRLQVHUomRGH
DQ~QFLRVFRPHUFLDLVGHVHUYLoRVPDUFDVHSURGXWRVGD(PSUHVDVHUmRGHPHVHVFRQWDGRVQDGDWD
GDFHOHEUDomRGRPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVSRGHQGRVHUSURUURJDGRVSRUPDLVPHVHV
1RSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRGHRPRQWDQWHLQFRUULGRGHGHVSHVDVSXEOLFLWiULD
MXQWRD*ORERHVXDVDILOLDGDVIRLGH51mRKRXYHGHVSHVDVLQFRUULGDVSDUDRVVHWHPHVHVILQGRV
HPGHMXOKRGH
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2TXDGURDEDL[RVXPDUL]DDVWUDQVDo}HVHVDOGRVGHEDODQoRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV


 



$WLYR5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD


3DVVLYRV3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER


'HVSHVDV±3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER





3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
$(PSUHVDpSDUWHHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGDV
RSHUDo}HV
3DUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRHPHH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
D(PSUHVDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVGHVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHDQiOLVHGDVGHPDQGDV
MXGLFLDLVFRQVWLWXLXSURYLVmRQRPRQWDQWHGH5UHVSHFWLYDPHQWH
([LVWHPSURFHVVRVDYDOLDGRVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGD(PSUHVDHFODVVLILFDGRVFRPULVFRGHSHUGD
SRVVtYHOQRPRQWDQWHGH5SDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRHPHH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHQRVTXDLVQHQKXPDSURYLVmRIRLFRQVWLWXtGDWHQGRHPYLVWDTXHDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQmRUHTXHUHUHPVXDFRQWDELOL]DomR
0RYLPHQWDomR
&tYHO



6DOGRHP
3URYLVmR 5HYHUVmR
6DOGRHP
3URYLVmR 5HYHUVmR
6DOGRHP



7ULEXWiULD




 









7RWDO








3DWULP{QLROtTXLGR
D &DSLWDOVRFLDO
(PGHMXQKRSRUPHLRGDDOWHUDomRDRFRQWUDWRVRFLDOGD(PSUHVDRVTXRWLVWDVDSURYDUDP
RDXPHQWRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVQRYDORUQRPLQDO
GH5FDGDXPD$UHIHULGDLQWHJUDOL]DomRGRDXPHQWRGHFDSLWDODSURYDGRIRLUHDOL]DGDHPGH
MXOKRGHQRPRQWDQWHGH52FDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRHPGHMXOKRGH
pGH5UHSUHVHQWDGRSRUDo}HV 5UHSUHVHQWDGRSRU
TXRWDVHPGHGH]HPEURGH DVVLPGLVWULEXtGDV





(QMRHL//&


2XWURV


7RWDOGHSDUWLFLSDomRSRUDo}HV




E 'LVWULEXLomRGHUHVXOWDGRV
$GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHOXFURVVHUiDSURYDGDSHORVDFLRQLVWDVGHPDLVGD
PHWDGHGRFDSLWDOSRGHQGRRVOXFURVVHUHPGLVWULEXtGRVSURSRUFLRQDOPHQWHRXQmRjSDUWLFLSDomRGH
FDGDDFLRQLVWD
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F 3UHMXt]RSRUTXRWD
$SUHVHQWDPRVDVHJXLURFiOFXORGRSUHMXt]RSRUTXRWDEiVLFR





 



  

1XPHUDGRUEiVLFR
3UHMXt]RGRSHUtRGR
'HQRPLQDGRU
0pGLDSRQGHUDGDGHTXRWD±EiVLFD
3UHMXt]REiVLFRSRUTXRWDHP 5 




 



  

$(PSUHVDQmRSRVVXLLWHQVGLOXLGRUHVSDUDRFiOFXORGRSUHMXt]REiVLFRSRUTXRWD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$(PSUHVDSRVVXLGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVQmR
FRQVWLWXtGRVHPGHMXOKRGHHGHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5H5
UHVSHFWLYDPHQWH


5HFHLWD
$(PSUHVDJHUDUHFHLWDSULQFLSDOPHQWHSHODLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVUHODFLRQDGRVHPVHX
SRUWDO
$EDL[RDSUHVHQWDPRVDFRQFLOLDomRHQWUHDVUHFHLWDVEUXWDSDUDILQVILVFDLVHDVUHFHLWDVDSUHVHQWDGDVQD
GHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR




5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR
,PSRVWRVVREUHDVUHFHLWDV
7RWDO







 



 








&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D


)UHWHHWUDQVSRUWH
6DOiULRVHHQFDUJRV
7D[DVGHWUDQVDomR
6HUYLoRVGHWHFQRORJLD
0DUNHWLQJHFRPXQLFDomR
'HVSHVDVFRPHVFULWyULR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
&UpGLWRVH[WHPSRUkQHRV
2XWUDVGHVSHVDV
7RWDO

&XVWRGRVHUYLoRSUHVWDGR
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV
GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
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5HVXOWDGRILQDQFHLUR



5HFHLWDILQDQFHLUD
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
'HVFRQWRVREWLGRV
9DULDomRFDPELDODWLYD
2XWUDVUHFHLWDV
7RWDOGDUHFHLWDILQDQFHLUD

'HVSHVDILQDQFHLUD
-XURVVREUHDQWHFLSDo}HV
'HVSHVDVEDQFiULDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRV
9DULDomRFDPELDOSDVVLYD
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR
2XWUDVGHVSHVDV
7RWDOGDGHVSHVDILQDQFHLUD

5HVXOWDGRILQDQFHLUR



























 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

























,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VYDORUHVMXVWRVHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD(PSUHVDIRUDPGHWHUPLQDGRVSRUPHLR
GHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHPHWRGRORJLDVDSURSULDGDVGHDYDOLDo}HV(QWUHWDQWR
FRQVLGHUiYHOMXOJDPHQWRIRLUHTXHULGRQDLQWHUSUHWDomRGRVGDGRVGHPHUFDGRSDUDSURGX]LUDHVWLPDWLYD
GRYDORUGHUHDOL]DomRPDLVDGHTXDGD&RPRFRQVHTXrQFLDDVHVWLPDWLYDVDVHJXLUQmRLQGLFDP
QHFHVVDULDPHQWHRVPRQWDQWHVTXHSRGHUmRVHUUHDOL]DGRVQRPHUFDGRGHWURFDFRUUHQWH2XVRGH
GLIHUHQWHVPHWRGRORJLDVGHPHUFDGRSRGHJHUDUDOWHUDo}HVQRVYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRV
$DGPLQLVWUDomRGHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVYLVDQGROLTXLGH]
VHJXUDQoDHUHQWDELOLGDGH$SROtWLFDGHFRQWUROHFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVWD[DV
FRQWUDWDGDVYHUVXVDVYLJHQWHVQRPHUFDGREHPFRPRQDDYDOLDomRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
GDVLQVWLWXLo}HVHQYROYLGDV$(PSUHVDQmRHIHWXDDSOLFDo}HVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRX
TXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFR
$(PSUHVDQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVRXID]XVRGHVWHLQVWUXPHQWRGHQDWXUH]DRSHUDFLRQDO
RXILQDQFHLUD
2VYDORUHVFRQVWDQWHVQDVFRQWDVSDWULPRQLDLVFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHQFRQWUDPVHDWXDOL]DGRV
QDIRUPDFRQWUDWDGDDWpGHMXOKRGHHGHGH]HPEURGHHFRUUHVSRQGHP
DSUR[LPDGDPHQWHDRVHXYDORUMXVWR(VVHVYDORUHVHVWmRUHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVFRQWDVDUHFHEHUIRUQHFHGRUHVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR













$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO

&XVWR
DPRUWL]DGR













7RWDO
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,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR













$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO

&XVWR
DPRUWL]DGR













7RWDO














2VYDORUHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDSUHVHQWDGRVDFLPDVH
DSUR[LPDPGRVVHXVYDORUHVMXVWRV

D &ULWpULRVSUHPLVVDVHOLPLWDo}HVXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRVYDORUHVMXVWRV
2VYDORUHVMXVWRVLQIRUPDGRVQmRUHIOHWHPPXGDQoDVVXEVHTXHQWHVQDHFRQRPLDWDLVFRPRWD[DVGH
MXURVHDOtTXRWDVGHLPSRVWRVHRXWUDVYDULiYHLVTXHSRVVDPWHUHIHLWRVREUHVXDGHWHUPLQDomR2V
VHJXLQWHVPpWRGRVHSUHPLVVDVIRUDPDGRWDGRVQDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWR
+LHUDUTXLDGRYDORUMXVWR
$(PSUHVDXVDDVHJXLQWHKLHUDUTXLDSDUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
1tYHOSUHoRVFRWDGRVQRVPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHORXWUDVWpFQLFDVSDUDDVTXDLVWRGRVRVGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRVREUHRYDORUMXVWR
UHJLVWUDGRVHMDPREVHUYiYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
1tYHOWpFQLFDVTXHXVDPGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUUHJLVWUDGRTXHQmRVHMDP
EDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVQRPHUFDGR


,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$WLYRV±1tYHO
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO













&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
2VVDOGRVHPFRQWDFRUUHQWHPDQWLGRVHPEDQFRVWrPVHXYDORUGHPHUFDGRLGrQWLFRDRVVDOGRV
FRQWiEHLV3DUDDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVRVYDORUHVFRQWiEHLVLQIRUPDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
DSUR[LPDPVHGRYDORUMXVWR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVHPSUpVWLPRVHPPRHGDQDFLRQDOHVWmRFRPSDWtYHLVFRPRYDORUGHPHUFDGR
GHWDLVRSHUDo}HVMiTXHDVRSHUDo}HVVLPLODUHVQmRHVWmRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRILQDQFHLURFRP
YHQFLPHQWRVHWD[DVGHMXURVFRPSDUiYHLV(VVHVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWmRFODVVLILFDGRVFRPR
SDVVLYRVILQDQFHLURVQmRPHQVXUDGRVDYDORUMXVWR

E )DWRUHVGHULVFRV
$(PSUHVDSRVVXLH[SRVLomRSDUDRVVHJXLQWHVULVFRVUHVXOWDQWHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
x
x
x

5LVFRGHFUpGLWR
5LVFRGHOLTXLGH]H
5LVFRGHPHUFDGR
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(VWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
$(PSUHVDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRQGHKiXPDJHVWmRGHULVFRVGHPHUFDGR
HGHFUpGLWRSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRDVVHJXUDUDOLTXLGH]
UHQWDELOLGDGHHVHJXUDQoD$SROtWLFDGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWH
GDVFRQGLo}HVFRQWUDWDGDVYHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGR1mRVmRHIHWXDGDVDSOLFDo}HVGH
FDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXTXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFRFRPRWDPEpPQmRHIHWXDP
RSHUDo}HVGHILQLGDVFRPRGHULYDWLYRVH[yWLFRV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVVDVRSHUDo}HVHVWmR
FRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHILQLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
L

5LVFRGHFUpGLWR

2ULVFRSRURSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVYLDFDUWmRGHFUpGLWRpDVVXPLGRSHOD(PSUHVDYLVWRTXHRV
SDJDPHQWRVHIHWXDGRVFRPFDUWmRGHFUpGLWRQmRSRVVXHPYHULILFDomRGHWLWXODULGDGHSRUVHWUDWDUGH
WUDQVDomRRQOLQH$WXDOPHQWH$(PSUHVDQmRSRVVXLVHJXURFRQWUDHVWHWLSRGHULVFR8PDIDOKDQR
FRQWUROHDGHTXDGRGHRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiJHUDUUHHPEROVRVDVHUHP
HIHWXDGRVSHOD(PSUHVD
LL  5LVFRGHOLTXLGH]
2ULVFRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDDSRVVLELOLGDGHGHGHVFDVDPHQWRHQWUHRVYHQFLPHQWRVGRVDWLYRVH
SDVVLYRVGD(PSUHVDTXHSRGHUHVXOWDUHPLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
DVVXPLGDVQRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRV$(PSUHVDFRQWDFRPOLQKDVGHFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVEHPFRPRSRVVXLDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRREMHWLYRGHREWHUFDSLWDOGHJLUR
SDUDVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV'LILFXOGDGHVHPUHDOL]DUHVVHVGHVFRQWRVDFHVVDULQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSRGHPFDXVDUGHVFDVDPHQWRGHYHQFLPHQWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV
GD(PSUHVDRXGHYROXPHHQWUHRVUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHSRGHPOLPLWDURXUHVWULQJLUR
QtYHOGHDWLYLGDGHQDVRSHUDo}HVSDUDVHXVFRPSURPLVVRVHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVHSRUFRQVHTXrQFLDRFUHVFLPHQWRGD(PSUHVD
LLL 

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH

$(PSUHVDHVWiH[SRVWDDULVFRVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVHPVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV

$DQiOLVHDSUHVHQWDGDGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHD(PSUHVDVRIUHUJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGH
RVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURV$(PSUHVDSRVVXLDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHVYLQFXODGDVjYDULDomRGR&',

1DVWDEHODVDVHJXLUVmRFRQVLGHUDGRVWUrVFHQiULRVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVVHQGR
FHQiULRSURYiYHORDGRWDGRSHOD(PSUHVDFRPEDVHQRVSUHoRVGHFRQWUDWRVIXWXURVQHJRFLDGRVHP
EROVDGHYDORUHVHRXPHUFDGRULDVHIXWXURVHFHQiULRVYDULiYHLVFKDYHVFRPRVUHVSHFWLYRVLPSDFWRV
QRVUHVXOWDGRVFRPGHWHULRUDomRGH FHQiULR$ H FHQiULR% GDYDULiYHOGRULVFRFRQVLGHUDGR
(VVDDQiOLVHIRLHIHWXDGDFRPEDVHQDVGLUHWUL]HVGD,QVWUXomR&90Q

2SHUDomR

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D L 
$SOLFDomRILQDQFHLUDYLQFXODGD







5LVFR

&HQiULR
SURYiYHO



 &', DRDQR 
 &', DRDQR 

&HQiULR
5HIHUrQFLDSDUDDWLYRVILQDQFHLURV
SURYiYHO


&', DRDQR 


L 2PRQWDQWH5FRUUHVSRQGHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVLQGH[DGDVSHOR&',

LY 

&HQiULR$



&HQiULR$



&HQiULR%



&HQiULR%



5LVFRGHPHUFDGR

2VQHJyFLRVGD(PSUHVDGHSHQGHPSULQFLSDOPHQWHGHXVXiULRVTXHOLVWDPHFRPSUDPSURGXWRVQD
SODWDIRUPDRQOLQHGD(PSUHVD$(PSUHVDGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGDDWLYLGDGHFRPHUFLDOHILQDQFHLUD
TXHVHXVXVXiULRVJHUDP$(PSUHVDQmRHVFROKHTXDLVLWHQVVHUmROLVWDGRVQHPHVWDEHOHFHSUHoRVRX
RXWUDVGHFLV}HVUHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVHVHUYLoRVFRPSUDGRVHYHQGLGRVHPVXDSODWDIRUPD
3RUWDQWRRVSULQFLSDLVGLUHFLRQDGRUHVGRVQHJyFLRVGD(PSUHVDHVWmRIRUDGHVHXFRQWUROHHD(PSUHVD
GHSHQGHGDSUHIHUrQFLDFRQWtQXDGHPLOK}HVGHXVXiULRVLQGLYLGXDLVSRUVHXVVHUYLoRVRQOLQH
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6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
$$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDEDVHLDVXDVGHFLV}HVGHQHJyFLRVHPUHODWyULRVILQDQFHLURVSUHSDUDGRV
QRVPHVPRVFULWpULRVXVDGRVQDSUHSDUDomRHGLYXOJDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV$VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVVmRUHJXODUPHQWHUHYLVWDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDSDUD
WRPDGDGHGHFLV}HVVREUHDORFDo}HVGHUHFXUVRVHDYDOLDomRGHSHUIRUPDQFH
3RUWDQWRD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXTXHRSHUDXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXHVmRDV
LQWHUPHGLDo}HVHSRUWDQWRFRQVLGHUDTXHGLYXOJDo}HVDGLFLRQDLVVREUHVHJPHQWRVQmRVmRQHFHVViULDV


7UDQVDomRQmRFDL[D
&RQIRUPHUHTXHULGRSHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR1%&7* 5 'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D
,$6 LWHPDVHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDVDVWUDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWRHILQDQFLDPHQWRTXHQmR
HQYROYHPRXVRGHFDL[DRXHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHSRUWDQWRIRUDPH[FOXtGDVGDGHPRQVWUDomRGRV
IOX[RVGHFDL[D








7UDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWR
3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR±QRYRFRQWUDWR










7UDQVDo}HVGHILQDQFLDPHQWR
$GLomRGHGLUHLWRGHXVR


1RSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRGHGHMXOKRGHD(PSUHVDQmRHIHWXRXWUDQVDo}HVQmRFDL[D
UHODFLRQDGDVDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRHLQYHVWLPHQWR




6HJXURV
(PGHMXOKRGHD(PSUHVDSRVVXLFREHUWXUDGHVHJXURVGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD
&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHRX$GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ YLVDQGRJDUDQWLUDRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVH
FRQVHOKHLURVDOpPGHHPSUHJDGRGD(PSUHVDYDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5
FRPOLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQRYDORUGH5
1mRpSDUWHGRHVFRSRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHDDYDOLDomRTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHFRQWUDWDomREHP
FRPRGDDGHTXDomRGDVFREHUWXUDVGHVHJXURVHVXDVSUHPLVVDV

(YHQWRVVXEVHTXHQWHV

/LTXLGDomRGHHPSUpVWLPR
2HPSUpVWLPRREWLGRMXQWRDR%DQFR,WD~6$HPGHDEULOGHQRPRQWDQWHGH5HFRP
YHQFLPHQWRHPDEULOGHIRLLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGRHPGHDJRVWRGH
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*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRV
³*UDQW7KRUQWRQ´pUHIHUrQFLDjPDUFDSHODTXDODVILUPDVPHPEUR*UDQW7KRUQWRQSUHVWDPVHUYLoRVGHDXGLWRULD
LPSRVWRVHFRQVXOWRULDDVHXVFOLHQWHVHRXUHIHUHVHDXPDRXPDLVILUPDVPHPEURFRQIRUPHRFDVR*UDQW
7KRUQWRQ$XGLWRULDH&RQVXOWRULD/WGDpXPDILUPDPHPEURGD*UDQW7KRUQWRQ,QWHUQDWLRQDO/WG *7,/ $*7,/H
DVILUPDVPHPEURQmRFRQVWLWXHPXPDVRFLHGDGHPXQGLDO$*7,/HFDGDILUPDPHPEURpXPDHQWLGDGHOHJDO
VHSDUDGD6HUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHODVILUPDVPHPEUR$*7,/QmRSUHVWDVHUYLoRVDFOLHQWHV$*7,/HVXDV
ILUPDVPHPEURQmRVmRDJHQWHVXQVGRVRXWURVHQmRVHUHVSRQVDELOL]DPSRUDWRVRXRPLVV}HVXQVGRVRXWURV







JUDQWWKRUQWRQFRPEU
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHV
GH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDFRPSDQKDGDVGRUHODWyULRGRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWH
(PGHMXQKRGH
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ËQGLFH
3iJLQD
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR



5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH



'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
HPGHMXQKRGH
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5HODWyULRGDDGPLQLVWUDomR

5HODWLYRjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVSDUDRSHUtRGRILQGRHP
GHMXQKRGH







6mR3DXORGHDJRVWRGH

ϭ
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6XPiULR

&RQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
2SHUDo}HV͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
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&RQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO
1DTXHOD pSRFD QRV SULPHLURV GLDV GD (QMRHL TXDQGR YHQGHU URXSDV
RQOLQHHUDTXDVHXPPLWRHVWiYDPRVOiSDUDLQVSLUDURVSULPHLURVXVXiULRVTXH
HVWDYDPDQVLRVRVSDUDDEULUHVSDoRHPVHXVDUPiULRV
2 (QMRHL QDVFHX GD YRQWDGH GH YHQGHU DV URXSDV TXH $QD QRVVD
IXQGDGRUDQmRXVDYDPDLV
1RLQtFLRHPHUDDSHQDVXPQHJyFLRGHHVWLORGHYLGDXPDQRYDH
GHOLFLRVDIRUPDGHYHQGHURQOLQH
$FRQWHFHTXHHVWiYDPRVPROGDQGRQRVVDLGHQWLGDGHSRUPHLRGHQRVVD
SHUVRQDOLGDGH O~GLFD H GD PDQHLUD FRPR QRV FRQHFWiYDPRV FRP QRVVRV
XVXiULRV
2VSULPHLURVGD$QDUDSLGDPHQWHIRUDPSDUDRDUHQmRGHPRURXPXLWR
SDUDVHXVDPLJRVHDPLJRVGHDPLJRVFRPHoDUHPDHVSDOKDUDQRWtFLDjPHGLGD
TXHDGHULDPDRPRYLPHQWR
&RPHoDQGRFRPD$QDDOLQJXDJHPHR-HLWR(QMRHLGHGHVFUHYHURV
LWHQVIRUDPFXQKDGRV$WpKRMHRFXLGDGRFRPRlook’n’feelDFRPXQLFDomRHD
H[SHULrQFLD GR XVXiULR QD SODWDIRUPD DLQGD VmR EDVHDGRV QRV SULPHLURV
FRQFHLWRVFRORFDGRVHPSUiWLFD
2(QMRHLHYROXLXGREORJKiFHUFDGHDQRVHVHWRUQRXXPDSODWDIRUPD
SDUD YiULRV GLVSRVLWLYRV DWUDLQGR PXLWR PDLV XVXiULRV SDUD FRPSUDU H YHQGHU
VHXVSURGXWRV1RV~OWLPRVDQRVWRGRRWUDEDOKRWHPVLGRIRFDGRQDFRQVWUXomR
GHVWDSODWDIRUPDVyOLGDGHQ~PHURVVDXGiYHLVXVXiULRVDOWDPHQWHUHFRUUHQWHV
HXPQ~PHURFUHVFHQWHGHQRYRVFRPSUDGRUHV
(QMRHL SURYRXVH FRPR XP game-changer ± GHUUXEDQGR DV IURQWHLUDV
HQWUHRSURGXWRTXHpQRYRHRTXHpXPSURGXWRXVDGR3DUDQyVXPLWHPQRYR
p XP HVWDGR GH HVStULWR XPD PXGDQoD FRPSOHWD SDUD XPD WHQGrQFLD GH
FRQVXPRPDLVFRQWHPSRUkQHDHFRQVFLHQWH³1RYR´pXPUyWXORWUDQVLWyULRTXH
UHIOHWHRTXHDOJXpPDFDERXGHHQFRQWUDU

ϯ
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&RP IRFR HP 33 QRVVD SODWDIRUPD p LQWULQVLFDPHQWH VRFLDO UHXQLQGR
XVXiULRV DOWDPHQWH HQJDMDGRV TXH LQWHUDJHP FRQVWDQWHPHQWH H GH GLYHUVDV
PDQHLUDVHQWUHVLHFRPRVSURGXWRV
+iXPDYDVWDJDPDGHSRVVLELOLGDGHVDVHUHPH[SORUDGDVQRVHJPHQWR
GHPRGDHlife-styleIRUPDVGLIHUHQWHVGHPHOKRUDUDLQGDPDLVDH[SHULrQFLDGRV
QRVVRVXVXiULRVQRYDVDYHQLGDVGHFUHVFLPHQWRDVHUHPGHVHQYROYLGDVHQILP
LQ~PHUDVDODYDQFDVjYLVWDHTXHSHUPLWLUmRDR(QMRHLDFHOHUDUDLQGDPDLVVHX
FUHVFLPHQWR
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2SHUDo}HV
(QMRHLpXPmarketplaceIRFDGRQRQHJyFLR33TXHYLVDIDFLOLWDUWDQWRD
FRPSUDTXDQWRDYHQGDGHLWHQVHVSHFLDOPHQWHHPPRGDHlife-style
2VYHQGHGRUHVSXEOLFDPVHXVLWHQVQDVSiJLQDVSHUVRQDOL]iYHLVGHVXDV
ORMDV 2SURFHVVRGHXSORDGp UiSLGRHVLPSOHVHSRGHVHUIHLWRHPWHOHIRQHV
FHOXODUHVRXFRPSXWDGRUHV2VXVXiULRVSRVWDPIRWRVGHVHXVLWHQVID]HPXPD
EUHYHGHVFULomRQHJRFLDPFRPRVFRPSUDGRUHVHDRIHFKDUQHJyFLRHQYLDPRV
SURGXWRVYHQGLGRV
8PDYDULDomRGHVWHPRGHORGHQHJyFLRpR(QMRHL3URQRVVRmanaged
marketplace TXH RIHUHFH XPD PDQHLUD DLQGD PDLV FRQYHQLHQWH GH YHQGHU
URXSDV HP QRVVD SODWDIRUPD 2 XVXiULR SUHFLVD DSHQDV HQYLDU DV URXSDV TXH
TXHUFRPHUFLDOL]DUSDUDRQRVVR&HQWURGH'LVWULEXLomRRQGHUHDOL]DPRVWRGDV
DV HWDSDV QHFHVViULDV OLEHUDQGR R XVXiULR GH JHUHQFLDU VHXV LWHQV QD
SODWDIRUPD &RQVLGHUDQGR QRVVD YLVmR DFUHGLWDPRV TXH R (QMRHL 3UR
GHVHPSHQKDUi XP SDSHO LPSRUWDQWH QR IXWXUR VHUYLQGR FRPR EDVH SDUD D
H[SDQVmR HP QRYDV YHUWLFDLV %%& SHUPLWLQGRQRV GHVHQYROYHU H DPSOLDU
GLIHUHQWHVPRGHORVGHQHJyFLRV
&RPR XP LQWHUPHGLDGRU QRVVD SULQFLSDO IRQWH GH UHFHLWD VmR DV
WUDQVDo}HV RFRUULGDV QD SODWDIRUPD (QWUHWDQWR Ki WDPEpP RXWUDV UHFHLWDV
PLQRULWiULDV FRPR D SRVVLELOLGDGH TXH RV XVXiULRV WrP GH SURPRYHU RV VHXV
LWHQVGDQGRPDLVYLVLELOLGDGHDRVPHVPRV
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5HVXOWDGRV
*09
2*09±*URVV0HUFKDQGLVH9DOXH±UHSUHVHQWDRYDORUWRWDOSDJRHP
UHDLVSHORVFRPSUDGRUHVSRUWUDQVDo}HVGHWRGDVDVQDWXUH]DVSRUFRPSUDGH
SURGXWRVRXVHUYLoRVSUHVWDGRVHUHDOL]DGDVFRPVXFHVVRDWUDYpVGRVPHLRVGH
SDJDPHQWR RIHUHFLGRVQRPRPHQWRGRFKHFNRXW1mRVmRFRQVLGHUDGDVFRPR
EHP VXFHGLGDV DV WUDQVDo}HV LPHGLDWDPHQWH UHMHLWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR
SHODV LQVWLWXLo}HV GH SURFHVVDPHQWR GH SDJDPHQWR 1mR VmR UHPRYLGDV GR
FiOFXOR WUDQVDo}HV TXH SRVWHULRUPHQWH SRVVDP VHU UHMHLWDGDV SHOD SODWDIRUPD
HP FRQVHTXrQFLD GH DQiOLVHV GH VHJXUDQoD SRVWHULRUHV j FRQILUPDomR GR
SDJDPHQWR RX SRU UHHPEROVR DRV XVXiULRV TXH SRGH RFRUUHU HP FDVRV GH
H[HUomRGRGLUHLWRjGHVLVWrQFLDGDFRPSUDHRXVHUYLoRSUHVWDGR6mRUHPRYLGDV
GRFiOFXORGR*09DVWUDQVDo}HVDFLPDGHYDORUHVFRQVLGHUDGRVIRUDGRSDGUmR
GHFRQVXPRHPUHODomRjVFDWHJRULDVGHSURGXWRGDSODWDIRUPD
$ )LJXUD  UHSUHVHQWD D HYROXomR GR *09 GHVGH 4 FRP XP
FUHVFLPHQWR FRPSRVWRDQXDOGHDWp HXPFUHVFLPHQWRGHHP
4YV4
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Figura 1- Evolução do GMV

7DOFUHVFLPHQWRpFRQVHTXrQFLDGLUHWDGRDXPHQWRGRQ~PHURGHQRYRV
XVXiULRVQDSODWDIRUPDFRPELQDGRFRPDDOWDUHFRUUrQFLDGHFRPSUD
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1~PHURGHXVXiULRV
2Q~PHURGHXVXiULRVGR(QMRHLYHPFUHVFHQGRGHPDQHLUDH[SRQHQFLDO
FRPR SRGH VHU YLVWR QD )LJXUD  (VVHV Q~PHURV VmR FRQVHTXrQFLD GRV
LQYHVWLPHQWRVHPPDUNHWLQJGHSHUIRUPDQFHHGHFRQVWUXomRGHPDUFDVHQGRR
SULPHLURDSULQFLSDOIRQWHGHDWLYDomRGHQRYRVXVXiULRV
(P  GH MXQKR GH  R (QMRHL FRQWDYD FRP DSUR[LPDGDPHQWH 
PLOK}HVGHXVXiULRVHPVXDEDVH
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5HFHLWD%UXWD
$ 5HFHLWD %UXWD GR (QMRHL FUHVFH DFRPSDQKDQGR R *09 DOpP GH
HYROXo}HV QDV SROtWLFDV FRPHUFLDLV H QRV GLYHUVRV PRGHORV GH QHJyFLR TXH
LPSDFWDPGLUHWDPHQWHRQRVVRtake-rate. $HYROXomRGD5HFHLWD%UXWDSRGHVHU
YLVWDQD)LJXUD
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&ŝŐƵƌĂϯͲǀŽůƵĕĆŽĚĂZĞĐĞŝƚĂƌƵƚĂ



(%,7'$
2(%,7'$FRQWiELOHODERUDGRSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHD,QVWUXomRGD
&90 Q  GH GH RXWXEURGH ³,QVWUXomR &90´  FRQFLOLDGR FRP
VXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVLVWHQRSUHMXt]RDMXVWDGRSHORUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR OtTXLGR SHOR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR H
SHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR ³(%,7'$´ 
$7DEHODGHPRQVWUDDFRQVWUXomRGRVYDORUHVGDPHGLomR(%,7'$HD
)LJXUDVLOXVWUDVXDHYROXomR
4

4
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&ŝŐƵƌĂϰͲǀŽůƵĕĆŽĚŽ/d



&RPHQWiULRVDGLFLRQDLV
&RQIRUPH SRGH VHU REVHUYDGR QRV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV R (QMRHL YHP
DSUHVHQWDQGR FUHVFLPHQWR VyOLGR H VXVWHQWiYHO FRQVHTXrQFLD GH XP IRUWH
FUHVFLPHQWRGDVXDEDVHGHXVXiULRV$OpPGDFDSWDomRGHQRYRVXVXiULRVRV
DOWRV tQGLFHV GH UHFRUUrQFLD SHUPLWHP XP FUHVFLPHQWR VDXGiYHO FRP



SUHYLVLELOLGDGHGHUHFHLWD
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'HFODUDomRGRVGLUHWRUHV
(PFXPSULPHQWRjVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQRDUWLJRGD,QVWUXomRGD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDGHFODUDPTXH D UHYLVDUDP
GLVFXWLUDPH FRQFRUGDUDP FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV GR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHH E UHYLVDUDPGLVFXWLUDP
HFRQFRUGDUDPFRPDRSLQLmRDSUHVHQWDGDVQRUHODWyULRGHDXGLWRULDGD*UDQW
7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHPLWLGRHPGHDJRVWRGHVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

ϭϬ
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5HODFLRQDPHQWRFRPDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
(P FRQIRUPLGDGH GD LQVWUXomR &90 Q  LQIRUPDPRV TXH D
&RPSDQKLD FRQVXOWRX RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHVQRVHQWLGRGHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHPDQDGDV
SHOD$XWDUTXLDEHPFRPRD/HLGH5HJrQFLDGDSURILVVmRFRQWiELOLQVWLWXtGDSRU
PHLRGR'HFUHWR/HLHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV7DPEpPIRLREVHUYDGRR
FXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHSURILVVLRQDOHPDQDGD
GR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH &)&  H DV RULHQWDo}HV WpFQLFDV
HPDQDGDVGR,QVWLWXWRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGR%UDVLO ,%5$&21 
$ &RPSDQKLD DGRWRX R SULQFtSLR IXQGDPHQWDO GH SUHVHUYDomR GD
LQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVJDUDQWLQGRDQmRLQIOXrQFLDGHDXGLWDUHPRVVHXV
SUySULRV VHUYLoRV H WmR SRXFR GH WHUHP SDUWLFLSDGR GH TXDOTXHU IXQomR GH
JHUrQFLDGD&RPSDQKLD
$ *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV HVWDYD FRQWUDWDGD SDUD
H[HFXomR GH VHUYLoRV GH DXGLWRULD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H GH UHYLVmR GDV
LQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGRPHVPRH[HUFtFLR
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$JUDGHFLPHQWRV
$SURYHLWDPRV D RSRUWXQLGDGH SDUD DJUDGHFHU D WRGRV RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV VyFLRV DFLRQLVWDV H HP HVSHFLDO DRV
QRVVRVFOLHQWHVSRUWXGRTXHFRQVWUXtPRVMXQWRVDWpDTXLTXHQRVID]DFUHGLWDU
TXH R QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV VHJXH VHQGR XP GLIHUHQFLDO SDUD XPD
VRFLHGDGHHQJDMDGDHFRQVFLHQWH
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5HODWyULRGRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV
*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV

$Y(QJ/XtV&DUORV%HUULQLR
DQGDU,WDLP%LEL6mR3DXOR 63 %UDVLO

7


$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD
(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
6mR3DXOR±63

2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
³(PSUHVD´ TXHFRPSUHHQGHPRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRHGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRVSHUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRV
QDTXHODGDWDHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRQDTXHODGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLV
SROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD(PSUHVDHP
GHMXQKRGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DSDUDR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVpelo International
Accounting Standards Board ,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´6RPRV
LQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj(PSUHVDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJR
GHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH
&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV
$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
RSLQLmR



*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 
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3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
2V3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD ³3$$V´ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDP
RVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VWHV
DVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRPRXPWRGRH
QDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPD
RSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVWHVDVVXQWRV

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR 1RWDV([SOLFDWLYDVQLWHP
³E´HQ 
0RWLYRSHORTXDORDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRXP3$$
&RQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQR±³5HFHLWD´HPGHMXQKRGHD(PSUHVDUHFRQKHFHX
FRPRUHFHLWDVRPRQWDQWHGH5PLOSURYHQLHQWHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRGH
YHQGDVTXHRFRUUHPSRUPHLRGRVHXVLWH7DLVUHFHLWDVVmRVRPHQWHUHFRQKHFLGDVDS{VRUHFHELPHQWR
HDFHLWHGRSURGXWRSHORFRPSUDGRUDWHQGHQGRHVDWLVID]HQGRGHVWDIRUPDDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
$OpPGLVWRDDFXUDFLGDGHHDSUHFLVmRGRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDVHLGHQWLILFDomRGDVWUDQVDo}HV
ILQDQFHLUDVMXQWRDHPSUHVDGHPHLRGHSDJDPHQWRGHSHQGHPGHSURFHVVRVGLJLWDLVTXHHQYROYHP
JUDQGHYROXPHGHDQiOLVHVHFRQFLOLDo}HVGHGDGRVPDQXDLVSDUDDLGHQWLILFDomRGRSDJDPHQWR
HIHWXDGRSHORFRPSUDGRUHFRQVWDWDomRSHOD(PSUHVDGRDWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
(VVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHSRUWDQWRFUtWLFRSDUDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRDPDJQLWXGHGRV
PRQWDQWHVUHODFLRQDGRVDOpPGDGHSHQGrQFLDGHFRQWUROHVPDQXDLVUHODFLRQDGRVDLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGRPRPHQWRHPTXHD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGH
SHUIRUPDQFH

&RPRRDVVXQWRIRLWUDWDGRQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDLQFOXtUDPHQWUHRXWURV
x (QWHQGLPHQWRVREUHRVSULQFLSDLVFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVDRVSURFHVVRVGHLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHFRQFLOLDomRGDVUHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomR
x $YDOLDomRGRGHVHQKRGRVFRQWUROHVJHUDLVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, 
x &RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, REWLYHPRVRVUHJLVWURVGDV
RSHUDo}HVGHYHQGDVMXQWRDREDQFRGHGDGRVGD(PSUHVDHHIHWXDPRVDLGHQWLILFDomRGRV
UHFHELPHQWRVSRUPHLRGRFRQIURQWRHOHWU{QLFRFRPDEDVHGHUHFHELPHQWRVGDHPSUHVDGHPHLRGH
SDJDPHQWR
x 7HVWDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR FXPSULPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH 
SRUPHLRGDDQiOLVHVREUHDGDWDGHUHFHELPHQWRGRSURGXWRHDFHLWHGRFOLHQWH
x (IHWXDPRVSURFHGLPHQWRVGHFRQILUPDomRGHVDOGRVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRH
DYDOLDPRVRVFULWpULRVSDUDFRQVWLWXLomRGHSHUGDVHVSHUDGDVVREUHDVWUDQVDo}HVGHYHQGDVFRP
FDUWmRGHFUpGLWRRXGpELWR chargebacks)
'XUDQWHDUHDOL]DomRGHVVHVSURFHGLPHQWRVLGHQWLILFDPRVDMXVWHVHPGHMXQKRGHQRPRQWDQWH
GH5PLO UHFHLWDVXSHUDYDOLDGD TXHIRUDPDMXVWDGRVSHOD(PSUHVD
&RPEDVHQRVSURFHGLPHQWRVHIHWXDGRVHDSyVRVDMXVWHVHIHWXDGRVFRQVLGHUDPRVTXHVmRUD]RiYHLV
DVSUHPLVVDVFULWpULRVHPHWRGRORJLDVXWLOL]DGDVSHOD(PSUHVDSDUDUHJLVWURGDVUHFHLWDVGH
LQWHUPHGLDomRHVWDQGRDVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVLVWHQWHVFRPDV
LQIRUPDo}HVDQDOLVDGDVHPQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR



*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 
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2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR
$VGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDO '9$ UHIHUHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD(PSUHVD HDSUHVHQWDGDV
FRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVjSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULD
H[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVGD(PSUHVD3DUDD
IRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGH
DFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQD1%&7*±'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVD
RSLQLmRHVVDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHP
WRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVD1RUPDHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomR
jVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
5HYLVmRGRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHV
$VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
DSUHVHQWDGDVSDUDILQVFRPSDUDWLYRVIRUDPSRUQyVUHYLVDGDVFXMRUHODWyULRGDWDGRGHGH
DJRVWRGHQmRFRQWLQKDUHVVDOYDV

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
HRUHODWyULRGRDXGLWRU
$$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
HQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHU
R5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWH
LQFRQVLVWHQWHFRPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQD
DXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKR
UHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
FRPXQLFDUHVWHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLV
GHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% HSHORV
FRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomR
GDFDSDFLGDGHGHD(PSUHVDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRV
UHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
LQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD(PSUHVDRX
FHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDV
RSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD(PSUHVDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGR
SURFHVVRGHHODERUDomRGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV




*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 

297



5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVWRPDGDV
HPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURH
HPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoD
PDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLV
GHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHU
GHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWR
SRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDV
FRPEDVHQDVUHIHULGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR

x ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDH
VXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWH
GHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURV
FRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV

x 2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRV
RSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(PSUHVD

x $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
HUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR

x &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomR
jHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(PSUHVD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
GDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD(PSUHVDDQmRPDLVVH
PDQWHUHPHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
LQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomR
DGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHH
GDpSRFDGRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGDV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
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'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUPLQDPRV
DTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDVHQFHUUDGDVHPGHMXQKRGHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLV
DVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVDOJXPD
TXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRDGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDV
H[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULRSRUTXH
DVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURV
EHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
6mR3DXORGHDJRVWRGH
6mR3DXORGH
DJR
JRVWRGH

5HJLV(GXDUGR%DSWLVWDGRV6DQWRV
5H
HJ
JLLV(GXDUG
GR %DSW
SWWLVWD
S
LVVWD GRVV 6D
&7&5&632
&7
&5&
5&
5
& 63


2
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&5&632
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

$7,92
1RWDV





$WLYRFLUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
$GLDQWDPHQWRV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
















2XWURV




































7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
$WLYRQmRFLUFXODQWH
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
'HSyVLWR-XGLFLDO
,PSRVWRGLIHULGR
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDO$WLYR

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

3$66,92
1RWDV





3DVVLYRFLUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
$UUHQGDPHQWR
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH



























3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
3URYLVmRGHFRQWLQJrQFLDV
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH


















 



 


3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR



7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRSDUDRVSHUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

1RWDV

j


j


j


j



5HFHLWDOtTXLGD











&XVWRGRVHUYLoRSUHVWDGR



 

 

 

 

/XFUREUXWR









5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV



 

 

 

 

*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV



 

 

 

 

2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV





 





 

 

 

 

 

 

 

 

3UHMXt]RRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

5HFHLWDILQDQFHLUD











'HVSHVDILQDQFHLUD



 

 

 

 

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

 

 





3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO

 

 

 

 









 

 

 

 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO

3UHMXt]RGRSHUtRGR
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRVSHUtRGRVGHWUrVHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

j


j


j


j


3UHMXt]RGRSHUtRGR

 

 

 

 

2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV









5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRSHUtRGR
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F


$XPHQWRGHFDSLWDO

3UHMXt]RGRSHUtRGR



 

 



 

 



 

 

 

 

3UHMXt]RV
DFXPXODGRV

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV

6DOGRHPGHMXQKRGH



6DOGRHPGHGH]HPEURGH







6DOGRHPGHMXQKRGH









&DSLWDOVRFLDO
$LQWHJUDOL]DU



6XEVFULWR



3UHMXt]RGRSHUtRGR



6DOGRHPGHGH]HPEURGH

1RWDV

(PPLOKDUHVGHUHDLV

7RWDO





 







 



'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVQRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHH

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD



(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRIOX[RGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

j


j


 

 

'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV





3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV





,PSRVWRGLIHULGR

 

 

'DVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR

$MXVWHVSRU

'HVSHVDGH-XURV







 

 

'HFUpVFLPR DFUpVFLPR HPDWLYRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV

 



$GLDQWDPHQWRV

 

 

,PSRVWRVDUHFXSHUDU

 



2XWURV





)RUQHFHGRUHV





2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV





2EULJDo}HVWULEXWiULDV



 

$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV





2XWUDVFRQWDVDSDJDU



 

&DL[DOtTXLGR FRQVXPLGR JHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV



 

'HFUpVFLPR DFUpVFLPRHPSDVVLYRV

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR

 

 

$TXLVLomRGH,QWDQJtYHO

 

 

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

 

 

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
&DSWDomROtTXLGDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV





3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPR

 

 

3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWR

 

 

&DL[DOtTXLGR FRQVXPLGR JHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV



 

$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 

1RLQtFLRGRSHUtRGR





1RILQDOGRSHUtRGR





$XPHQWR UHGXomR OtTXLGDGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV



305

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

j


j


9HQGDVGHPHUFDGRULDVSURGXWRVHVHUYLoRV





2XWUDVUHFHLWDV









&XVWRVGRVSURGXWRVGDVPHUFDGRULDVHGRVVHUYLoRVYHQGLGRV

 

 

0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV

 

 

2XWUDV

 

 

9DORUDGLFLRQDGREUXWR





'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

 

 

9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHOD&RPSDQKLD





5HFHLWDV

,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV

9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD
5HFHLWDVILQDQFHLUDV





9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU





'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR





3HVVRDOHHQFDUJRV
5HPXQHUDomRGLUHWD





%HQHItFLRV





)*76









)HGHUDLV





0XQLFLSDLV









,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV

5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVGHWHUFHLURV
-XURV





$OXJXpLV









5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV
3UHMXt]RGRSHUtRGR
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1RWDVH[SOLFDWLYDVGD
$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVSDUDR
SHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGH

(PPLOKDUHVGHUHDLV 5 ±H[FHWRTXDQGR
LQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD ³(QMRHL´RX³(PSUHVD´ IRLFRQVWLWXtGDHPGHVHWHPEUR
GHVHGLDGDHPQD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHN6mR3DXOR63$(QMRHLDWXD
FRPRXPDSODWDIRUPDGHmarketplaceSRUPHLRGDTXDOVHXVXVXiULRVRXsellersRIHUWDPSURGXWRV
XVDGRVQDIRUPDGH³ORMDVYLUWXDLV´FXVWRPL]DGDV$(QMRHLUHDOL]DDLQWHUPHGLDomRGDVFRPSUDVHYHQGDV
UHDOL]DGDVHPVHXmarketplaceRIHUHFHQGRDPRGHUDomRGRVSURGXWRVDVHUHPRIHUWDGRVSHORVsellers
SRUPHLRGHXPDFXUDGRULDGHIRWRVHGHVFULomRGHWDLVEHQVHSRVWHULRUPHQWHGLVSRQLELOL]DQGRRVSDUD
YHQGDHPVXDSODWDIRUPD(PFRQWUDSDUWLGDD(QMRHLUHFHEHXPDFRPLVVmRVREUHRYDORUGDWUDQVDomR
(PGHMXQKRGHRVDFLRQLVWDVGD(PSUHVDUHXQLGRVHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
DSURYDUDPDDOWHUDomRGRWLSRMXUtGLFRGD(PSUHVDGH6RFLHGDGH/LPLWDGDSDUD6RFLHGDGHSRU$o}HV
$(PSUHVDSRVVXtDXPWRWDOGHFRODERUDGRUHVHXVXiULRVFDGDVWUDGRVQRH[HUFtFLRGHGHGH]HPEUR
GHHSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHGHHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRSUHVVXSRVWRGD
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOSRLVD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXFRPEDVHHPVHXMXOJDPHQWRTXHRVSUHMXt]RV
DSUHVHQWDGRVHFDSLWDOFLUFXODQWHOtTXLGRQHJDWLYRVmRSUHYLVWRVQRSODQRGHQHJyFLRVGD(PSUHVDQHVVH
PRPHQWRGHLQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVRQGHD(PSUHVDFRQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQ
$SRUWHVGHFDSLWDODWUDYpVGHVHXVDFLRQLVWDVWHPJHUDGRUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDPDQXWHQomRGHVXDV
RSHUDo}HV
&29,'
$2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHP
UD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDOGR&RURQDYtUXV &29,' HHVWDGHFODUDomRGHVHQFDGHRXVHYHUDV
PHGLGDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWR
UHVXOWDQGRHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdown
UHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHFRPpUFLRHP
JHUDOHORFDLVGHWUDEDOKR
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$SDQGHPLDGD&29,'LPSDFWRXDVFDGHLDVJOREDLVGHIRUQHFLPHQWRHDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVH
SURWHWLYDVDWXDOPHQWHHPYLJRUDLQGDSRGHPLQWHUIHULUQDFDSDFLGDGHGHHQWUHJDGHSURGXWRVGH
YHQGHGRUHVDFRPSUDGRUHV&DVRRVVHUYLoRVGHHQWUHJDVRIUDPDWUDVRVRXLQWHUUXSo}HVDOWHUDQGRD
SHUIRUPDQFHDWXDOGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDVYHQGDVEUXWDVGHPHUFDGRULDVHDUHFHLWDVGD(PSUHVD
SRGHPVHULPSDFWDGDVGHIRUPDGHVIDYRUiYHO

7DPEpPpGLItFLOSUHYHUFRPRRVQHJyFLRVGD(PSUHVDSRGHPVHULPSDFWDGRVSHODVPXGDQoDVGH
SDGUmRGHJDVWRGRVFRQVXPLGRUHV)DWRUHVTXHSRGHULDPDIHWDUDSUHGLVSRVLomRGRVFRQVXPLGRUHVHP
UHDOL]DUFRPSUDVQmRHVVHQFLDLVLQFOXHPGHQWUHRXWURVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVHPJHUDOQtYHLVGH
HPSUHJRWD[DVGHMXURVWD[DVWULEXWiULDVGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUFRQILDQoDGR
FRQVXPLGRUHPFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVEHPFRPRULVFRVHDSHUFHSomRS~EOLFDGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDHSLGHPLDVRXSDQGHPLDVFRPRDSUySULD&29,'1RFDVRGHXPDGHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDSURORQJDGDRXUHFHVVmRDJXGDRVKiELWRVGHFRQVXPRSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
LPSDFWDQGRGHIRUPDGHVIDYRUiYHODVUHFHLWDVGD(PSUHVD

&RPRREMHWLYRGHPLQLPL]DURVLPSDFWRVHFRQ{PLFRVQDVHPSUHVDVR*RYHUQR)HGHUDOGLYXOJRX
GHWHUPLQDGDVDo}HVHD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDDYDOLRXDVPHGLGDVSURYLVyULDVHDVSRUWDULDV
HPLWLGDVHGHFLGLXDGRWDURVQRUPDWLYRVDEDL[R

L 0HGLGD3URYLVyULDDSHQDVQRPrVGHPDLRD(PSUHVDDGHULXD03
HIHWXDQGRGHUHGXomRVDODULDOHGHMRUQDGDSDUDGRVVHXVFRODERUDGRUHV7DORSomRUHVXOWRX
HPXPDHFRQRPLDGH5

LL 3RUWDULDVQVHGHDEULOHMXQKRGH3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRVLPSRVWRVIHGHUDLV
3,6&2),16H,1663DWURQDO FRPSDJDPHQWRSRVWHULRUQRVPHVHVGHDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH
VHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVDDGHULXDSRVWHUJDomRUHODFLRQDGDDR,1663DWURQDOSDUD
RVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRGHFRPSDJDPHQWRVHPDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH 
SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LLL 0HGLGD3URYLVyULDQ3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRUHFROKLPHQWRGR)*76FRP
SDUFHODPHQWRSRVWHULRUHPPHVHVDSDUWLUGHMXOKRGHVHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVD
DGHULXDSRVWHUJDomRSDUDRVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRFRPSDJDPHQWRVHPVHLVSDUFHODVGH
MXOKRDGH]HPEURGH SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LY 0HGLGD3URYLVyULDQ±5HGXomRGHSRUPHVHVGDVDOtTXRWDVGR6LVWHPD6 6(6&
6(%5$(H6(1$& QDJXLDGH,1663DWURQDOUHVXOWDQGRHPXPDHFRQRPLDWRWDO5
$(PSUHVDPRQLWRUDHPWHPSRUHDODHYROXomRGDVWUDQVDo}HVGRVXVXiULRVSDUDTXHSRVVDLGHQWLILFDUH
UHDJLUUDSLGDPHQWHDHYHQWXDLVYDULDo}HVFDXVDGDVSRUIDWRUHVH[WHUQRV

2PRQLWRUDPHQWRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGHPRQVWURXTXHQmRKiHIHLWRVGHVIDYRUiYHLVQR
FRPSRUWDPHQWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHVXPDYH]TXHRQ~PHURGHXVXiULRVFUHVFHXVHQGRGH
PLOK}HVGHXVXiULRVFDGDVWUDGRVHPGHGH]HPEURGHSDUDPLOK}HVGHXVXiULRV
FDGDVWUDGRVHPGHMXQKRGH

$VUHVHUYDVGHFDL[DREDL[RHQGLYLGDPHQWRHDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDODSDUWLUGRWULPHVWUHGH
UHIRUoDPDFDSDFLGDGHGD(PSUHVDGHPDQWHURVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVDRFUHVFLPHQWRTXHp
HVSHUDGR


%DVHGHSUHSDUDomRHGHFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 HGHDFRUGRFRPDVQRUPDVHPLWLGDVSHORInternational Accounting
Standards Board ³,$6%´ DVTXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
QRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 H&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 
$HPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRLDXWRUL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
HPGHDJRVWRGH
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVRPHQWHHODV
HVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjTXHODVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR
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0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVWmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDO
GD(PSUHVD7RGRVRVVDOGRVIRUDPDUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGR
GHRXWUDIRUPD

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
1DSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVD$GPLQLVWUDomRXWLOL]RXMXOJDPHQWRVH
HVWLPDWLYDVTXHDIHWDPDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD(PSUHVDHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGRV
DWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV$V
HVWLPDWLYDVHSUHPLVVDVVmRUHYLVDGDVGHIRUPDFRQWtQXD$VUHYLV}HVGDVHVWLPDWLYDVVmRUHFRQKHFLGDV
SURVSHFWLYDPHQWH

D -XOJDPHQWRV
$VLQIRUPDo}HVVREUHMXOJDPHQWRVUHDOL]DGRVQDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVTXHWrPHIHLWRV
VLJQLILFDWLYRVVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVHVWmRLQFOXtGDV
QDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVpUHFRQKHFLGD
DRORQJRGRWHPSRRXHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSR
3UD]RGRDUUHQGDPHQWRVHD(PSUHVDWHPUD]RDYHOPHQWHFHUWH]DGHH[HUFHURSo}HVGH
SURUURJDomR

E ,QFHUWH]DVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDV
$VLQIRUPDo}HVVREUHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVHPGHMXQKRGHTXH
SRVVXHPXPULVFRVLJQLILFDWLYRGHUHVXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQRVVDOGRVFRQWiEHLVGHDWLYRVH
SDVVLYRVQRSUy[LPRDQRILVFDOHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x
x

7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQWDQJtYHLVSULQFLSDLVSUHPLVVDVHPUHODomR
DRVYDORUHVUHFXSHUiYHLVLQFOXLQGRDUHFXSHUDELOLGDGHGRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGHSURYLV}HVHFRQWLQJrQFLDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVVREUHD
SUREDELOLGDGHHPDJQLWXGHGDVVDtGDVGHUHFXUVRV
3HUGDHVSHUDGDFRPchargeback: SUHPLVVDVHPUHODomRDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRV
UHODFLRQDGDVDGLVSXWDVIUDXGHVHGHVLVWrQFLDGHFRPSUDSRUSDUWHGRXVXiULRGHQWURGROLPLWH
GHWHPSRHVWDEHOHFLGR

F 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
8PDVpULHGHSROtWLFDVHGLYXOJDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUMXVWRSDUD
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURV
$RPHQVXUDURYDORUMXVWRGHXPDWLYRRXXPSDVVLYRD(PSUHVDXVDGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR
WDQWRTXDQWRSRVVtYHO2VYDORUHVMXVWRVVmRFODVVLILFDGRVHPGLIHUHQWHVQtYHLVHPXPDKLHUDUTXLD
EDVHDGDQDVLQIRUPDo}HV LQSXWV XWLOL]DGDVQDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRGDVHJXLQWHIRUPD
x
x
x

1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHOLQSXWVH[FHWRRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR1tYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYR
RXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRGHSUHoRV 
1tYHOLQSXWVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVGH
PHUFDGR LQSXWVQmRREVHUYiYHLV 

$(PSUHVDUHFRQKHFHDVWUDQVIHUrQFLDVHQWUHQtYHLVGDKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRQRILQDOGRSHUtRGRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPTXHRFRUUHUDPDVPXGDQoDV

%DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomR
GRVVHJXLQWHVLWHQVPDWHULDLVTXHVmRPHQVXUDGRVDFDGDGDWDGHUHSRUWHHUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRV
SDWULPRQLDLV
x

RVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR
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3ROtWLFDVFRQWiEHLV
$(PSUHVDDSOLFRXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDEDL[RGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHDWRGRVRVSHUtRGRV
DSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVVDOYRLQGLFDomRDRFRQWUiULR

D 7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGDVSDUDRUHDOSHODVWD[DVGHFkPELRQDVGDWDVGDV
WUDQVDo}HV
$WLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHDSXUDGRVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVQDGDWDGREDODQoRVmR
UHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQDTXHODGDWD$WLYRVHSDVVLYRVQmRPRQHWiULRVTXHVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRUHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQD
GDWDHPTXHRYDORUMXVWRIRLGHWHUPLQDGR,WHQVQmRPRQHWiULRVTXHVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWR
KLVWyULFRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVSHODWD[DGHFkPELRQDGDWDGDWUDQVDomR$VGLIHUHQoDV
GHPRHGDVHVWUDQJHLUDVUHVXOWDQWHVGDFRQYHUVmRVmRJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR


E 5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
$UHFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVpUHFRQKHFLGDEDVHDGDQRPRGHORGHFLQFRSDVVRV  LGHQWLILFDomR
GRVFRQWUDWRVFRPRVFOLHQWHV  LGHQWLILFDomRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRV
 GHWHUPLQDomRGRSUHoRGDWUDQVDomR  DORFDomRGRSUHoRGDWUDQVDomRjREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVH  UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDTXDQGRDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpDWHQGLGD
$VHVWLPDWLYDVGHSHUGDUHODFLRQDGDVDRchargebackVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRQHFHVViULRMXQWDPHQWH
DRDWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHSDUDUHSUHVHQWDURPRQWDQWHHVSHUDGRGHUHFHLWDVSHOD
(PSUHVDVREUHRVVHUYLoRVWUDQVIHULGRV
1mRKiFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPFOLHQWHV QHPGHFODUDGD
GHIRUPDH[SUHVVDQRFRQWUDWRQHPGHIRUPDLPSOtFLWDSHORVWHUPRVGHSDJDPHQWRSDFWXDGRVSHODV
SDUWHV 7DPEpPQmRKiFRPSRQHQWHGHFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUDRFOLHQWHQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV
SHOD(PSUHVD$FRQWUDSUHVWDomRSURPHWLGDDRFOLHQWHHVWiGHFODUDGDH[SUHVVDPHQWHHPFRQWUDWRRX
DFRUGRUHDOL]DGRHKiQmRSUHYLVmRGHYDULDELOLGDGHVREUHDVWUDQVDo}HVGHUHFHLWDV
$VHJXLUHVWmRGHWDOKDGDVDVSULQFLSDLVOLQKDVGHVHUYLoR
L

5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR
$(PSUHVDUHFRQKHFHUHFHLWDVSHODLQWHUPHGLDomRGRFRPpUFLRRQOLQH ³marketplace´ SRUPHLR
GHVXDSODWDIRUPDYLUWXDO VLWH $UHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRpUHFRQKHFLGDTXDQGRDREULJDomRGH
SHUIRUPDQFHHVDWLVIHLWDHPXPFHUWRSRQWRQRWHPSRRFRUUHQGRVHWHGLDVDDSyVDHQWUHJDGRV
SURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVGRYHQGHGRUDRFRPSUDGRU


,GHQWLILFDomRGRFRQWUDWRFRPRFOLHQWH
2VDFRUGRVFHOHEUDGRV WHUPRVHFRQGLo}HV HQWUHD(PSUHVDHRVXVXiULRVFRQWpPVXEVWkQFLD
FRPHUFLDOXPDYH]TXHVmRDSURYDGRVSHODVSDUWHVHRVGLUHLWRVGHFDGDSDUWHEHPFRPRDVFRQGLo}HV
GHSDJDPHQWRVmRLGHQWLILFDGDV

5HPXQHUDomRHVSHUDGDHDORFDomRGDUHPXQHUDomR
$(PSUHVDDGRWDRSURFHGLPHQWRGHUHFRQKHFHUUHFHLWDVUHIHUHQWHVjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
LQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGHPHGLDQWHDRDWHQGLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHFRQWUDWXDLVSHOR
YDORUTXHUHIOLWDRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRjTXDOHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGRV
VHUYLoRVSURPHWLGRVDRFOLHQWH'HVVDIRUPDD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHP
PRPHQWRHVSHFtILFRGRWHPSRUHIHUHQWHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGH
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F %HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
L

%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVDVGH
SHVVRDOFRQIRUPHRVHUYLoRFRUUHVSRQGHQWHVHMDSUHVWDGR2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHOR
PRQWDQWHGRSDJDPHQWRHVSHUDGRFDVRD(PSUHVDWHQKDXPDREULJDomRSUHVHQWHOHJDORX
FRQVWUXWLYDGHSDJDUHVVHPRQWDQWHHPIXQomRGHVHUYLoRSDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHD
REULJDomRSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHO

LL 

%HQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLR
2VEHQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDGHVSHVDTXDQGRD
(PSUHVDQmRSRGHPDLVUHWLUDUDRIHUWDGHVVHVEHQHItFLRVHTXDQGRD(PSUHVDUHFRQKHFHRV
FXVWRVGHXPDUHHVWUXWXUDomR&DVRSDJDPHQWRVVHMDPOLTXLGDGRVGHSRLVGHPHVHVGDGDWD
GREDODQoRHQWmRHOHVVmRGHVFRQWDGRVDRVVHXVYDORUHVSUHVHQWHV

G 5HFHLWDVILQDQFHLUDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD(PSUHVDFRPSUHHQGHP
x
x
x
x
x

UHFHLWDGHMXURV
GHVSHVDGHMXURV
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHYDULDomRFDPELDOVREUHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
SHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO HUHYHUV}HV VREUHLQYHVWLPHQWRVHPWtWXORVGHGtYLGD
FRQWDELOL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

$UHFHLWDHDGHVSHVDGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRSHORPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV
$³WD[DGHMXURVHIHWLYD´pDWD[DTXHGHVFRQWDH[DWDPHQWHRVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRVHPFDL[D
IXWXURVHVWLPDGRVDRORQJRGDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURDR
x
x

YDORUFRQWiELOEUXWRGRDWLYRILQDQFHLURRX
DRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYRILQDQFHLUR

1RFiOFXORGDUHFHLWDRXGDGHVSHVDGHMXURVDWD[DGHMXURVHIHWLYDLQFLGHVREUHRYDORUFRQWiELOEUXWR
GRDWLYR TXDQGRRDWLYRQmRHVWLYHUFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomR RXDRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYR
1RHQWDQWRDUHFHLWDGHMXURVpFDOFXODGDSRUPHLRGDDSOLFDomRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDDRFXVWR
DPRUWL]DGRGRDWLYRILQDQFHLURTXHDSUHVHQWDSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRGHSRLVGRUHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDO&DVRRDWLYRQmRHVWHMDPDLVFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRRFiOFXORGDUHFHLWDGHMXURVYROWDD
VHUIHLWRFRPEDVHQRYDORUEUXWR

H ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHGLIHULGRVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDV
DOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5SDUD
LPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRH
FRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDD
GROXFURUHDOGRH[HUFtFLR
$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRPSUHHQGHRVLPSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRD
PHQRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRVjFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXDLWHQVGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRVQR
SDWULP{QLROtTXLGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
$(PSUHVDGHWHUPLQRXTXHRVMXURVHPXOWDVUHODFLRQDGRVDRLPSRVWRGHUHQGDHjFRQWULEXLomRVRFLDO
LQFOXLQGRWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRVQmRDWHQGHPDGHILQLomRGHLPSRVWRGHUHQGDHSRUWDQWRIRUDP
FRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 3URYLV}HV3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVH$WLYRV
&RQWLQJHQWHV
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L

'HVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
$GHVSHVDGHLPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVWLPDGRVREUHROXFURRX
SUHMXt]RWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRV
DQWHULRUHV2PRQWDQWHGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVDSDJDURXDUHFHEHUpUHFRQKHFLGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOFRPRDWLYRRXSDVVLYRILVFDOSHODPHOKRUHVWLPDWLYDGRYDORUHVSHUDGRGRVLPSRVWRVD
VHUHPSDJRVRXUHFHELGRVTXHUHIOHWHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDVXDDSXUDomRVHKRXYHU(OH
pPHQVXUDGRFRPEDVHQDVWD[DVGHLPSRVWRVGHFUHWDGDVQDGDWDGREDODQoR
2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVVmRFRPSHQVDGRVVRPHQWHVHFHUWRVFULWpULRVIRUHP
DWHQGLGRV

LL 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
2VWULEXWRVGLIHULGRVTXDQGRDSOLFiYHOVmRFDOFXODGRVVREUHRVSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVHIHWXDGDVQRUHVXOWDGRFRQWiELOSDUDILQVGD
GHWHUPLQDomRGRUHVXOWDGRWULEXWiULR$(PSUHVDQmRHIHWXDRUHJLVWURGHLPSRVWRGLIHULGRVREUH
SUHMXt]RILVFDOHPGHFRUUrQFLDGDDXVrQFLDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXURRLPSRVWRGLIHULGRUHJLVWUDGR
VHUHIHUHDGLIHUHQoDWHPSRUiULDGHFRUUHQWHGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVUHODFLRQDGDVDDGRomRGR
1%&7* 5 ±$UUHQGDPHQWRV

I ,PRELOL]DGR
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRTXHLQFOXL
RVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRVGHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
4XDQGRSDUWHVVLJQLILFDWLYDVGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRWrPGLIHUHQWHVYLGDV~WHLVHODVVmR
UHJLVWUDGDVFRPRLWHQVVHSDUDGRV FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR
4XDLVTXHUJDQKRVHSHUGDVQDDOLHQDomRGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGR

LL 

&XVWRVVXEVHTXHQWHV
&XVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHQDVTXDQGRpSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVDVVRFLDGRVFRPRVJDVWRVVHUmRDXIHULGRVSHOD(PSUHVD

LLL 

'HSUHFLDomR
$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSDUDDPRUWL]DURFXVWRGHLWHQVGRDWLYRLPRELOL]DGROtTXLGRGHVHXV
YDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRVXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV$
GHSUHFLDomRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRDVVHJXLQWHV


0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
%HQIHLWRULDVHPLPyYHLV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
'LUHLWRGHXVR
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ĐŽŶĨŽƌŵĞŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƉĞůĂŵƉƌĞƐĂƋƵĞĞŵŵĠĚŝĂĠĚĞϱĂŶŽƐ͘
2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR
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J $WLYRVLQWDQJtYHLV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
*DVWRVFRPDWLYLGDGHVGHSHVTXLVDVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV
2VJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHVHRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
SXGHUHPVHUPHQVXUDGRVGHPDQHLUDFRQILiYHOVHRSURGXWRRXSURFHVVRIRUWHFQLFDPHQWHH
FRPHUFLDOPHQWHYLiYHOVHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVIRUSURYiYHLVHVHD(PSUHVDWLYHUD
LQWHQomRHUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDFRQFOXLURGHVHQYROYLPHQWRHXVDURXYHQGHURDWLYR2V
GHPDLVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV$SyVR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWR
GHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLV
2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVTXHVmRDGTXLULGRVSHOD(PSUHVDHTXHWrPYLGDV~WHLVILQLWDVVmR
PHQVXUDGRVSHORFXVWRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
LL 

*DVWRVVXEVHTXHQWHV
2VJDVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHTXDQGRHOHVDXPHQWDPRVEHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVLQFRUSRUDGRVDRDWLYRHVSHFtILFRDRVTXDLVVHUHODFLRQDP7RGRVRVRXWURV
JDVWRVLQFOXLQGRJDVWRVFRPiJLRJHUDGRLQWHUQDPHQWHHPDUFDVHSDWHQWHVVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV

LLL 

$PRUWL]DomR
$DPRUWL]DomRpFDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV
OtTXLGRGHVHXVYDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRV$DPRUWL]DomRpJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDQR
UHVXOWDGR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRVLQWDQJtYHLVVmRDVVHJXLQWHV









6RIWZDUH L 

DQRV

DQRV

3ODWDIRUPD±VLWH LL 

DQRV

DQRV

L

5HIHUHPVHDVRIWZDUHVGHSUDWHOHLUDDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHSDUDXVRQDVIXQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVH
FRPHUFLDLVGD(PSUHVD
LL  5HIHUHVHDRVJDVWRVLQFRUULGRVQDPHGLGDHPTXHRFRQWH~GRGDSODWDIRUPDpGHVHQYROYLGRSDUDRXWURV
ILQVTXHQmRVHMDPDQXQFLDUHSURPRYHURVSURGXWRVHVHUYLoRVVmRGHQDWXUH]DVHPHOKDQWHjIDVHGH
GHVHQYROYLPHQWR$VGHVSHVDVLQFRUULGDVQHVVDVHWDSDVVmRLQFOXtGDVQRFXVWRGDSODWDIRUPDH
UHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHOXPDYH]TXHRVJDVWRVSRGHPVHUGLUHWDPHQWHDWULEXtGRVRX
DORFDGRVGHIRUPDUD]RiYHOHFRQVLVWHQWHjSUHSDUDomRGRVLWHSDUDRXVRSUHWHQGLGR

$SODWDIRUPDUHJLVWUDGDFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHODSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODSOLFDQGRRV
UHTXLVLWRVGD1%&7* 5 $WLYR,QWDQJtYHOpDPRUWL]DGDSHORSHUtRGRHVSHUDGRGHYLGD~WLOH
EHQHItFLRHFRQ{PLFRGHDQRVHDYDOLDGRSRUimpairmentTXDQGRHVHKRXYHULQGLFDWLYRVSDUD
WDO
2VPpWRGRVGHDPRUWL]DomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR
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K ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRLQLFLDO
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHRVWtWXORVGHGtYLGDHPLWLGRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQD
GDWDHPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV
LQLFLDOPHQWHTXDQGRD(PSUHVDVHWRUQDUSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PDWLYRILQDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHGH
ILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYR RXSDVVLYRILQDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
DFUHVFLGRSDUDXPLWHPQmRPHQVXUDGRDR9-5RVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRGLUHWDPHQWH
DWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR8PFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWH
VLJQLILFDWLYRGHILQDQFLDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRSUHoRGDRSHUDomR

LL 

&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
$WLYRVILQDQFHLURV
1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRFXVWR
DPRUWL]DGRDR9-25$LQVWUXPHQWRGHGtYLGDDR9-25$LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDORXDR9-5
2VDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRUHFODVVLILFDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODQmR
VHUTXHD(PSUHVDPXGHRPRGHORGHQHJyFLRVSDUDDJHVWmRGHDWLYRVILQDQFHLURVHQHVWHFDVR
WRGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVDIHWDGRVVmRUHFODVVLILFDGRVQRSULPHLURGLDGRSHUtRGRGH
DSUHVHQWDomRSRVWHULRUjPXGDQoDQRPRGHORGHQHJyFLRV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5
x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVSDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRUHODWLYRV
VRPHQWHDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRDR9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5 
x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWR
GHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRDSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPLQYHVWLPHQWRHPXPLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOTXHQmRVHMD
PDQWLGRSDUDQHJRFLDomRD(PSUHVDSRGHRSWDULUUHYRJDYHOPHQWHSRUDSUHVHQWDUDOWHUDo}HV
VXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP25$(VVDHVFROKDpIHLWDLQYHVWLPHQWRSRU
LQYHVWLPHQWR
7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR
9-25$FRQIRUPHGHVFULWRDFLPDVmRFODVVLILFDGRVFRPRDR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD
(PSUHVDGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDRV
UHTXLVLWRVSDUDVHUPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-25$FRPRDR9-5VHLVVRHOLPLQDU
RXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELOTXHGHRXWUDIRUPDVXUJLULD
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$WLYRVILQDQFHLURV$YDOLDomRGRPRGHORGHQHJyFLR
$(PSUHVDUHDOL]DXPDDYDOLDomRGRREMHWLYRGRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHXPDWLYRILQDQFHLURp
PDQWLGRHPFDUWHLUDSRUTXHLVVRUHIOHWHPHOKRUDPDQHLUDSHODTXDORQHJyFLRpJHULGRHDV
LQIRUPDo}HVVmRIRUQHFLGDVj$GPLQLVWUDomR$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVLQFOXHP
x

x
x
x
x

DVSROtWLFDVHREMHWLYRVHVWLSXODGRVSDUDDFDUWHLUDHRIXQFLRQDPHQWRSUiWLFRGHVVDV
SROtWLFDV(OHVLQFOXHPDTXHVWmRGHVDEHUVHDHVWUDWpJLDGD$GPLQLVWUDomRWHPFRPRIRFRD
REWHQomRGHUHFHLWDVGHMXURVFRQWUDWXDLVDPDQXWHQomRGHXPGHWHUPLQDGRSHUILOGHWD[D
GHMXURVDFRUUHVSRQGrQFLDHQWUHDGXUDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVHDGXUDomRGHSDVVLYRV
UHODFLRQDGRVRXVDtGDVHVSHUDGDVGHFDL[DRXDUHDOL]DomRGHIOX[RVGHFDL[DSRUPHLRGD
YHQGDGHDWLYRV
FRPRRGHVHPSHQKRGDFDUWHLUDpDYDOLDGRHUHSRUWDGRj$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
RVULVFRVTXHDIHWDPRGHVHPSHQKRGRPRGHORGHQHJyFLRV HRDWLYRILQDQFHLURPDQWLGR
QDTXHOHPRGHORGHQHJyFLRV HDPDQHLUDFRPRDTXHOHVULVFRVVmRJHUHQFLDGRV
FRPRRVJHUHQWHVGRQHJyFLRVmRUHPXQHUDGRVSRUH[HPSORVHDUHPXQHUDomRpEDVHDGD
QRYDORUMXVWRGRVDWLYRVJHULGRVRXQRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVREWLGRVH
DIUHTXrQFLDRYROXPHHRPRPHQWRGDVYHQGDVGHDWLYRVILQDQFHLURVQRVSHUtRGRV
DQWHULRUHVRVPRWLYRVGHWDLVYHQGDVHVXDVH[SHFWDWLYDVVREUHYHQGDVIXWXUDV

$VWUDQVIHUrQFLDVGHDWLYRVILQDQFHLURVSDUDWHUFHLURVHPWUDQVDo}HVTXHQmRVHTXDOLILFDPSDUDR
GHVUHFRQKHFLPHQWRQmRVmRFRQVLGHUDGDVYHQGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHFRPRUHFRQKHFLPHQWR
FRQWtQXRGRVDWLYRVGD(PSUHVD
2VDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRRXJHUHQFLDGRVFRPGHVHPSHQKRDYDOLDGRFRP
EDVHQRYDORUMXVWRVmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

$WLYRVILQDQFHLURV±DYDOLDomRVREUHVHRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVmR
VRPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV
3DUDILQVGHVVDDYDOLDomRR³SULQFLSDO´pGHILQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRILQDQFHLURQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2V³MXURV´VmRGHILQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLUR
QRWHPSRHSHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGR
SHUtRGRGHWHPSRHSHORVRXWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGH
OLTXLGH]HFXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV DVVLPFRPRXPDPDUJHPGHOXFUR
$(PSUHVDFRQVLGHUDRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRSDUDDYDOLDUVHRVIOX[RVGHFDL[D
FRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHGHMXURV,VVRLQFOXLDDYDOLDomRVREUHVHR
DWLYRILQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDOTXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRVIOX[RV
GHFDL[DFRQWUDWXDLVGHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomRD
(PSUHVDFRQVLGHUD
x
x
x
x

HYHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLILTXHPRYDORURXRDpSRFDGRVIOX[RVGHFDL[D
WHUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDOLQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLV
RSUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH
RVWHUPRVTXHOLPLWDPRDFHVVRGD(PSUHVDDIOX[RVGHFDL[DGHDWLYRVHVSHFtILFRV SRU
H[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 

2SDJDPHQWRDQWHFLSDGRpFRQVLVWHQWHFRPRFULWpULRGHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHMXURVFDVRR
YDORUGRSUpSDJDPHQWRUHSUHVHQWHHPVXDPDLRUSDUWHYDORUHVQmRSDJRVGRSULQFLSDOHGHMXURV
VREUHRYDORUGRSULQFLSDOSHQGHQWHRTXHSRGHLQFOXLUXPDFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmR
DQWHFLSDGDGRFRQWUDWR$OpPGLVVRFRPUHODomRDXPDWLYRILQDQFHLURDGTXLULGRSRUXPYDORU
PHQRURXPDLRUGRTXHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRDSHUPLVVmRRXDH[LJrQFLDGHSUp
SDJDPHQWRSRUXPYDORUTXHUHSUHVHQWHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRPDLVRVMXURVFRQWUDWXDLV
TXHWDPEpPSRGHLQFOXLUFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWR 
DFXPXODGRV PDVQmRSDJRV VmRWUDWDGDVFRPRFRQVLVWHQWHVFRPHVVHFULWpULRVHRYDORUMXVWRGR
SUpSDJDPHQWRIRULQVLJQLILFDQWHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
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$WLYRVILQDQFHLURV0HQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
$WLYRVILQDQFHLURV (VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2UHVXOWDGROtTXLGR
D9-5
LQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRR
$WLYRVILQDQFHLURV
PpWRGRGHMXURVHIHWLYRV2FXVWRDPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRULPSDLUPHQW$
DFXVWR
UHFHLWDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHRLPSDLUPHQWVmRUHFRQKHFLGRVQR
DPRUWL]DGR
UHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRVGH
GtYLGDD9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR$UHFHLWDGHMXURV
FDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHLPSDLUPHQW
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR2XWURVUHVXOWDGRVOtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRRUHVXOWDGRDFXPXODGRHP25$pUHFODVVLILFDGRSDUDR
UHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRV
SDWULPRQLDLVD
9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2VGLYLGHQGRVVmR
UHFRQKHFLGRVFRPRJDQKRQRUHVXOWDGRDPHQRVTXHRGLYLGHQGRUHSUHVHQWH
FODUDPHQWHXPDUHFXSHUDomRGHSDUWHGRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR2XWURVUHVXOWDGRV
OtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$HQXQFDVmRUHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRV
HSHUGDV
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-5
8PSDVVLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFDVR
IRUFODVVLILFDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRIRUXPGHULYDWLYRRXIRUGHVLJQDGRFRPRWDOQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO3DVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-5VmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRH
RUHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmR
VXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV$
GHVSHVDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRX
SHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRWDPEpPpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
LLL 

'HVUHFRQKHFLPHQWR
$WLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPDWLYRILQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVIOX[RVGHFDL[D
GRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGRD(PSUHVDWUDQVIHUHRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRV
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRILQDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXQDTXDOD
(PSUHVDQHPWUDQVIHUHQHPPDQWpPVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGD
WLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRILQDQFHLUR
$(PSUHVDUHDOL]DWUDQVDo}HVHPTXHWUDQVIHUHDWLYRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOPDV
PDQWpPWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRVDWLYRVWUDQVIHULGRV1HVVHV
FDVRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRGHVUHFRQKHFLGRV

3DVVLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQWUDWXDOpUHWLUDGD
FDQFHODGDRXH[SLUD$(PSUHVDWDPEpPGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRRVWHUPRV
VmRPRGLILFDGRVHRVIOX[RVGHFDL[DGRSDVVLYRPRGLILFDGRVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVFDVR
HPTXHXPQRYRSDVVLYRILQDQFHLUREDVHDGRQRVWHUPRVPRGLILFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPSDVVLYRILQDQFHLURDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOH[WLQWRHD
FRQWUDSUHVWDomRSDJD LQFOXLQGRDWLYRVWUDQVIHULGRVTXHQmRWUDQVLWDPSHORFDL[DRXSDVVLYRV
DVVXPLGRV pUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR$(PSUHVDFRPRSDUWHGHVXDSROtWLFDGHIOX[RGHFDL[D
SURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGRVUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRGDIRUPD
TXHUHFRQKHFHRSDVVLYRDQWHFLSDGRHDGHVSHVDILQDQFHLUDDXIHULGDQHVWDRSHUDomRYLVWRTXH
HPHVVrQFLDWDLVDQWHFLSDo}HVWHPFDUDFWHUtVWLFDGHLQVWUXPHQWRGHGtYLGDHPGHFRUUrQFLDGD
QmRVDWLVIDomRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHFRQVHTXHQWHPHQWHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
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LY 

&RPSHQVDomR
2VDWLYRVRXSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRD(PSUHVDWHQKDDWXDOPHQWHXPGLUHLWROHJDOPHQWH
H[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGH
UHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH

L &DSLWDOVRFLDO
L

$o}HV
&XVWRVDGLFLRQDLVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjHPLVVmRGHDo}HVHVmRUHFRQKHFLGRVFRPRUHGXWRUHV
GRSDWULP{QLROtTXLGR(IHLWRVGHLPSRVWRVUHODFLRQDGRVDRVFXVWRVGHVVDVWUDQVDo}HVHVWmR
FRQWDELOL]DGDVFRQIRUPHD1%&7* 5 

M 5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
L

$WLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHDWLYRVFRQWUDWXDLV
$(PSUHVDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUH
x
x

DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
DWLYRVGHFRQWUDWR

$(PSUHVDPHQVXUDDSURYLVmRSDUDSHUGDHPXPPRQWDQWHLJXDOjSHUGDSRUFKDUJHEDFNH
GLVSXWDVHVWDVSHUGDVVmRUHFRQKHFLGDVQDDORFDomRGRSUHoRSDJRQRUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWD
LL 

$WLYRVQmRILQDQFHLURV
(PFDGDGDWDGHUHSRUWHD(PSUHVDUHYLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGHVHXVDWLYRVQmRILQDQFHLURV
H[FHWRDWLYRVFRQWUDWXDLVHLPSRVWRVGLIHULGRV SDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomRGHSHUGDDRYDORU
UHFXSHUiYHO&DVRRFRUUDDOJXPDLQGLFDomRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGR
3DUDWHVWHVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHORVDWLYRVVmRDJUXSDGRVHP8QLGDGHV*HUDGRUDVGH
&DL[D 8*& RXVHMDQRPHQRUJUXSRSRVVtYHOGHDWLYRVTXHJHUDHQWUDGDVGHFDL[DSHORVHXXVR
FRQWtQXRHQWUDGDVHVVDVTXHVmRHPJUDQGHSDUWHLQGHSHQGHQWHVGDVHQWUDGDVGHFDL[DGH
RXWURVDWLYRVRX8*&V2iJLRGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVpDORFDGRjV8*&VRXJUXSRVGH
8*&VTXHVHHVSHUDTXHLUmRVHEHQHILFLDUGDVVLQHUJLDVGDFRPELQDomR
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRX8*&pRPDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDDV
DYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYRRXGD
8*&
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDVHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRX8*&
H[FHGHURVHXYDORUUHFXSHUiYHO
3HUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR3HUGDVUHFRQKHFLGDV
UHIHUHQWHVjV8*&VVmRLQLFLDOPHQWHDORFDGDVSDUDUHGXomRGHTXDOTXHUiJLRDORFDGRDHVWD8*&
RXJUXSRGH8*&V HHQWmRSDUDUHGXomRGRYDORUFRQWiELOGRVRXWURVDWLYRVGD8*& RXJUXSR
GH8*&V GHIRUPDSURUDWD
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDRiJLRQmRpUHYHUWLGD4XDQWRDRV
GHPDLVDWLYRVDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmR
HPTXHRQRYRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULDVLGRDSXUDGROtTXLGR
GHGHSUHFLDomRRXDPRUWL]DomRFDVRDSHUGDGHYDORUQmRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGD
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N 3URYLV}HV
$VSURYLV}HVVmRGHWHUPLQDGDVSRUPHLRGRGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVDXPDWD[D
DQWHVGHLPSRVWRVTXHUHIOLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRTXDQWRDRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRH
ULVFRVHVSHFtILFRVSDUDRSDVVLYRUHODFLRQDGR2VHIHLWRVGRGHVUHFRQKHFLPHQWRGRGHVFRQWRSHOD
SDVVDJHPGRWHPSRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDILQDQFHLUD

*DUDQWLDV
8PDSURYLVmRSDUDJDUDQWLDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRVSURGXWRVRXVHUYLoRVDTXHVHUHIHUHPVmR
YHQGLGRVFRPEDVHHPGDGRVKLVWyULFRVHSRQGHUDomRGHFHQiULRVSRVVtYHLVHVXDVUHVSHFWLYDV
SUREDELOLGDGHV

O $UUHQGDPHQWRV
1RLQtFLRGHXPFRQWUDWRD(PSUHVDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
8PFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRVHRFRQWUDWRWUDQVIHULURGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXP
DWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR3DUDDYDOLDUVHXPFRQWUDWR
WUDQVIHUHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRD(PSUHVDXWLOL]DDGHILQLomRGH
DUUHQGDPHQWRQD1%&7* 5 
L

&RPRDUUHQGDWiULR
1RLQtFLRRXQDPRGLILFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRD
(PSUHVDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHP
VHXVSUHoRVLQGLYLGXDLV1RHQWDQWRSDUDRVDUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHVD(PSUHVDRSWRX
SRUQmRVHSDUDURVFRPSRQHQWHVTXHQmRVHMDPGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DPRVFRPSRQHQWHV
GHDUUHQGDPHQWRHQmRDUUHQGDPHQWRFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWH
$(PSUHVDUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGHLQtFLR
GRDUUHQGDPHQWR2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRFXVWRTXHFRPSUHHQGHR
YDORUGDPHQVXUDomRLQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDMXVWDGRSDUDTXDLVTXHUSDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRHIHWXDGRVDWpDGDGDWDGHLQtFLRPDLVTXDLVTXHUFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV
SHORDUUHQGDWiULRHXPDHVWLPDWLYDGRVFXVWRVDVHUHPLQFRUULGRVSHORDUUHQGDWiULRQD
GHVPRQWDJHPHUHPRomRGRDWLYRVXEMDFHQWHUHVWDXUDQGRRORFDOHPTXHHVWiORFDOL]DGRRX
UHVWDXUDQGRRDWLYRVXEMDFHQWHjFRQGLomRUHTXHULGDSHORVWHUPRVHFRQGLo}HVGRDUUHQGDPHQWR
PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHGDPHQWRVUHFHELGRV
2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpVXEVHTXHQWHPHQWHGHSUHFLDGRSHORPpWRGROLQHDUGHVGHDGDWDGH
LQtFLRDWpRILQDOGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDPHQRVTXHRDUUHQGDPHQWRWUDQVILUDDSURSULHGDGH
GRDWLYRVXEMDFHQWHDRDUUHQGDWiULRDRILPGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRRXVHRFXVWRGRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVRUHIOHWLUTXHRDUUHQGDWiULRH[HUFHUiDRSomRGHFRPSUD1HVVHFDVRRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVRVHUiGHSUHFLDGRGXUDQWHDYLGD~WLOGRDWLYRVXEMDFHQWHTXHpGHWHUPLQDGDQD
PHVPDEDVHTXHDGRDWLYRLPRELOL]DGR$OpPGLVVRRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRpSHULRGLFDPHQWH
UHGX]LGRSRUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHKRXYHUHDMXVWDGRSDUDGHWHUPLQDGDV
UHPHQVXUDo}HVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWRTXHQmRVmRHIHWXDGRVQDGDWDGHLQtFLRGHVFRQWDGRVSHODWD[DGHMXURVLPSOtFLWD
QRDUUHQGDPHQWRRXVHHVVDWD[DQmRSXGHUVHUGHWHUPLQDGDLPHGLDWDPHQWHSHODWD[DGH
HPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD(PSUHVD*HUDOPHQWHD(PSUHVDXVDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUH
HPSUpVWLPRFRPRWD[DGHGHVFRQWR
$(PSUHVDGHWHUPLQDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRVREWHQGRWD[DVGHMXURVGHYiULDV
IRQWHVH[WHUQDVGHILQDQFLDPHQWRHID]HQGRDOJXQVDMXVWHVSDUDUHIOHWLURVWHUPRVGRFRQWUDWRHR
WLSRGRDWLYRDUUHQGDGR
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2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXtGRVQDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
FRPSUHHQGHPRVHJXLQWH
x
x
x
x

SDJDPHQWRVIL[RVLQFOXLQGRSDJDPHQWRVIL[RVQDHVVrQFLD
SDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHtQGLFHRXWD[DLQLFLDOPHQWH
PHVXUDGRVXWLOL]DQGRRtQGLFHRXWD[DQDGDWDGHLQtFLR
YDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSDJRVSHORDUUHQGDWiULRGHDFRUGRFRPDVJDUDQWLDVGH
YDORUUHVLGXDOH
RSUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUDVHRDUUHQGDWiULRHVWLYHUUD]RDYHOPHQWHFHUWRGH
H[HUFHUHVVDRSomRHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSRUUHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRUHIOHWLURDUUHQGDWiULRH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR

2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURV
HIHWLYRVeUHPHQVXUDGRTXDQGRKiXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDUUHQGDPHQWR
UHVXOWDQWHGHDOWHUDomRHPtQGLFHRXWD[DVHKRXYHUDOWHUDomRQRVYDORUHVTXHVHHVSHUDTXH
VHMDPSDJRVGHDFRUGRFRPDJDUDQWLDGHYDORUUHVLGXDOVHD(PSUHVDDOWHUDUVXDDYDOLDomRVH
H[HUFHUiXPDRSomRGHFRPSUDH[WHQVmRRXUHVFLVmRRXVHKiXPSDJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWR
UHYLVDGRIL[RHPHVVrQFLD
4XDQGRRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRGHVVDPDQHLUDpHIHWXDGRXPDMXVWH
FRUUHVSRQGHQWHDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRRXpUHJLVWUDGRQRUHVXOWDGRVHRYDORU
FRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRWLYHUVLGRUHGX]LGRD]HUR
$(PSUHVDDSUHVHQWDDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGHSURSULHGDGHSDUD
LQYHVWLPHQWRHPDWLYRLPRELOL]DGRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHPHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVQREDODQoRSDWULPRQLDO

P 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRQDYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLDGHXPSDVVLYR
HPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomRQRPHUFDGR
SULQFLSDORXQDVXDDXVrQFLDQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRDRTXDOD(PSUHVDWHPDFHVVRQHVVDGDWD2
YDORUMXVWRGHXPSDVVLYRUHIOHWHRVHXULVFRGHGHVFXPSULPHQWR QRQSHUIRUPDQFH 
8PDVpULHGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUHVMXVWRVWDQWR
SDUDDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPRQmRILQDQFHLURV
4XDQGRGLVSRQtYHOD(PSUHVDPHQVXUDRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRXWLOL]DQGRRSUHoRFRWDGRQXP
PHUFDGRDWLYRSDUDHVVHLQVWUXPHQWR8PPHUFDGRpFRQVLGHUDGRFRPR³DWLYR´VHDVWUDQVDo}HVSDUDR
DWLYRRXSDVVLYRRFRUUHPFRPIUHTXrQFLDHYROXPHVXILFLHQWHVSDUDIRUQHFHULQIRUPDo}HVGHSUHFLILFDomR
GHIRUPDFRQWtQXD
6HQmRKRXYHUXPSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGRDWLYRD(PSUHVDXWLOL]DWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXH
PD[LPL]DPRXVRGHGDGRVREVHUYiYHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DPRXVRGHGDGRVQmRREVHUYiYHLV$
WpFQLFDGHDYDOLDomRHVFROKLGDLQFRUSRUDWRGRVRVIDWRUHVTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGROHYDULDPHP
FRQWDQDSUHFLILFDomRGHXPDWUDQVDomR
6HXPDWLYRRXXPSDVVLYRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRWLYHUXPSUHoRGHFRPSUDHXPSUHoRGHYHQGDD
(PSUHVDPHQVXUDDWLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHFRPSUDHSDVVLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHYHQGD
$PHOKRUHYLGrQFLDGRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOpQRUPDOPHQWH
RSUHoRGDWUDQVDomRRXVHMDRYDORUMXVWRGDFRQWUDSDUWLGDGDGDRXUHFHELGD6HD(PSUHVDGHWHUPLQDU
TXHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGLIHUHGRSUHoRGDWUDQVDomRHRYDORUMXVWRQmRpHYLGHQFLDGR
QHPSRUXPSUHoRFRWDGRQXPPHUFDGRDWLYRSDUDXPDWLYRRXSDVVLYRLGrQWLFRQHPEDVHDGRQXPD
WpFQLFDGHDYDOLDomRSDUDDTXDOTXDLVTXHUGDGRVQmRREVHUYiYHLVVmRMXOJDGRVFRPRLQVLJQLILFDQWHVHP
UHODomRjPHQVXUDomRHQWmRRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRDMXVWDGR
SDUDGLIHULUDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHRSUHoRGDWUDQVDomR
3RVWHULRUPHQWHHVVDGLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRQXPDEDVHDGHTXDGDDRORQJRGDYLGDGR
LQVWUXPHQWRRXDWpRPRPHQWRHPTXHDDYDOLDomRpWRWDOPHQWHVXSRUWDGDSRUGDGRVGHPHUFDGR
REVHUYiYHLVRXDWUDQVDomRpHQFHUUDGDRTXHRFRUUHUSULPHLUR
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Q 1RYDVGHOLEHUDo}HVHUHYLVmRDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV
'HOLEHUDomR&90QR
(PGHDEULOGHD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HPLWLXDGHOLEHUDomR&90
QSHODTXDODSURYRXHWRUQRXREULJDWyULRSDUDDV(PSUHVDVDEHUWDVDUHYLVmRGRV
SURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV&3&&3& 5 H&3&HPLWLGRVSHOR&RPLWrGH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV&3&DSOLFDQGRVHDRVH[HUFtFLRVLQLFLDGRVHPRXDSyVGH
MDQHLURGH$VDOWHUDo}HVVREUHRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV&3&&3& 5 H&3&
HVWDEHOHFHPDOWHUDo}HVVREUH
x

,QFHUWH]DGHFRUUHQWHGDUHIRUPDGDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDH

x

$SOLFDomRGHUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVVREUHDFRQWDELOL]DomRGHKHGJH

$VDOWHUDo}HVDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRVSUHYLVWDVQD'HOLEHUDomR&90QIRUDP
DYDOLDGDVHFRQVLGHUDGDVSHOD(PSUHVDDSDUWLUGHGHMDQHLURGHVHPHIHLWRVQHVWDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDV
'HOLEHUDomR&90QR
$&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ HPLWLXHPGHMXOKRGHD'HOLEHUDomR
TXHDSURYDR'RFXPHQWRGH5HYLVmRGH3URQXQFLDPHQWRV7pFQLFRVQRRTXDO
HVWDEHOHFHDOWHUDo}HVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 ±$UUHQGDPHQWRVHP
GHFRUUrQFLDGHEHQHItFLRVUHODFLRQDGRVj&RYLGFRQFHGLGRVjDUUHQGDWiULRVHPFRQWUDWRVGH
DUUHQGDPHQWR
1DDYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDQmRKiLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQDDGRomRGHVWDV
UHYLV}HVDRVSURQXQFLDPHQWRVWpFQLFRV


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D





&DL[DJHUDO
%DQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV










 
  

$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRUHSUHVHQWDGDVSRU&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRV &'%V HWtWXORV
HPLWLGRVHFRPSURPLVVDGRVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDFXMRUHQGLPHQWRHVWiDWUHODGRj
YDULDomRGR&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV &', HSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWDRUHQGLPHQWR
PpGLRGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQRH[HUFtFLRILQGRGHGHGH]HPEURGHHQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRUDPHPPpGLDGR&',

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV





(PJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV L 
5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD LL 
&DXomRGHDOXJXHO







 







L

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPJDUDQWLDjWRWDOLGDGHGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHVFULWRVQDQRWD
H[SOLFDWLYDŶǑ
LL  (PGHGH]HPEURGHD(PSUHVDFHOHEURXXP0HPRUDQGRGH0tGLDFRPD*ORER
&RPXQLFDomRH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ SDUWHUHODFLRQDGDFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDŶǑ
LWHP F TXHHVWDEHOHFHXWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDXWLOL]DomRGHHVSDoRVSXEOLFLWiULRVQD*ORERQR
PRQWDQWHGH5(PGHMXQKRGHRVDOGRYLQFXODGRSDUDDTXLVLomRGHPtGLDpGH
5
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&ODVVLILFDGRVFRPR







&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH


















,PSRVWRVDUHFXSHUDU





3,6 L 
&RILQV L 
6DOGR1HJDWLYRGH,53-
$QWHFLSDo}HVGH,53-
2XWURV
























;ŝͿ 'XUDQWHRDQRGHD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDSURFHGHXFRPDDQiOLVHHUHJLVWURGH
FUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6H&RILQVVREUHJDVWRVGHSURSDJDQGDHPDUNHWLQJHORFDomRGH
DUPD]pPORJtVWLFR

,PRELOL]DGR
D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO
0iTXLQDVH
HTXLSDPHQWRV



&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GRomR1%&7* 5 ,)56
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHMXQKRGH


'HSUHFLDomRDFXPXODGD
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PGHMXQKRGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHMXQKRGH












  
  
  
  
  






%HQIHLWRULDV











  
  
  
  
  





0yYHLVH
'LUHLWR
XWHQVtOLRV
GHXVR






















 

 
 
     
     
     






 

7RWDO
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,QWDQJtYHO



D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO


6RIWZDUHV


&XVWR
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHMXQKR

$PRUWL]DomRDFXPXODGD
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHMXQKRGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHMXQKRGH

3ODWDIRUPDVLWH










  
  
  

  














  
  
  
  
  





7RWDO









  
  
  
  
  





)RUQHFHGRUHV









&RUUHLRV
$UPD]HQDJHPHORJtVWLFD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGDWHUFHLURV
6HUYLoRVGHKRVSHGDJHPGRVLWHHWHFQRORJLD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGDJUXSR*ORER
2XWURV















7RWDO






$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV






$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV
7RWDO











$(PSUHVDSURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWR
:LUH&DUGSDUDDQWHFLSDUVHXIOX[RGHFDL[D$VDQWHFLSDo}HVVmRHIHWXDGDVDXPDWD[DGHGD
6HOLFHSRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDGHHQGLYLGDPHQWRHPGHFRUUrQFLDGRGLUHLWRGHUHJUHVVR

$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDPRYDORUFRQWiELOGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGRVSHUtRGRVDVVRFLDGDV
DHVVDDQWHFLSDomR

j



9DORUFRQWiELOGDGHVSHVDILQDQFHLUD


 

  
j j j



 
 
 









322




2XWUDVFRQWDVDSDJDU





5HFXUVRVGHWHUFHLURV L 
,QGHQL]Do}HVDSDJDU LL 
3HUGDHVWLPDGDVFRPchargeback LLL 
2XWURV
7RWDO
















L  2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVVHUHIHUHPDWUDQVDo}HVHPGLVSXWDHQWUHFRPSUDGRUHVHYHQGHGRUHV
HTXHHVWmRVHQGRFXVWRGLDGRVSHOD(PSUHVDDWpVHXGHYLGRHQFHUUDPHQWR$(PSUHVDVHPSUH
HPSHQKDHVIRUoRVSDUDLGHQWLILFDomRGDSDUWHYHQFHGRUDHFRUUHWDGHVWLQDomRGRVUHVSHFWLYRV
UHFXUVRV
LL  6HUHIHUHPDLQGHQL]Do}HVUHFHELGDVGRV&RUUHLRVTXHVHUmRSDJDVDRVXVXiULRVHP
GHFRUUrQFLDGHGDQRVRXH[WUDYLRVGRVSURGXWRVQRSURFHVVRORJtVWLFR
LLL  $VSHUGDVHVWLPDGDVFRPchargebackVHUHIHUHPDRPRQWDQWHGHSHUGDVFDOFXODGDVVREUHDV
UHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomRWDLVSHUGDVVmRUHJLVWUDGDVFRPRFRPSRQHQWHGDUHFHLWDGH
LQWHUPHGLDomRUHGX]LQGRDUHPXQHUDomRTXHD(PSUHVDHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGRVVHUYLoRV
SURPHWLGRV

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV




6DQWDQGHU %UDVLO 6$
%DQFR,WD~6$
7RWDO

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
























D 7HUPRVHFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomRGDGtYLGD
%DQFR

6DQWDQGHU %UDVLO 6$
%DQFR,WD~6$
7RWDO

7D[DGH
0RHGD MXURVDD 9HQFLPHQWR  





5

DJR 

5







DEULO 
 




2VHPSUpVWLPRVEDQFiULRVGD(PSUHVDHVWmRJDUDQWLGRVSRUGLUHLWRVFUHGLWyULRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
QRPRQWDQWHWRWDOGRVDOGRGHYHGRUQRYDORUFRQWiELOGH5 5HPGHGH]HPEURGH 

E &RYHQDQWV
2VFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVQmRSRVVXHPFOiXVXODVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDWUHODGDVjPDQXWHQomR
GHtQGLFHVILQDQFHLURV
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F &RQFLOLDomRGDPRYLPHQWDomRSDWULPRQLDOFRPRVIOX[RVGHFDL[D
GHFRUUHQWHVGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




6DOGRHP
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
6DOGRHP
&DSWDomR
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
6DOGRHP






6DOGR


























  
  



  
  



G &RPSRVLomRGRVHPSUpVWLPRVSRUDQRGHYHQFLPHQWR







6DOGR








2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV





6DOiULRVDSDJDU
3URYLVmRGHIpULDV
,166DUHFROKHU
)*76DUHFROKHU
2XWURV
7RWDO





















2EULJDo}HVWULEXWiULDV





3,6DUHFROKHU
&2),16DUHFROKHU
,66DUHFROKHU
2XWURV
7RWDO



















$(PSUHVDDGHULXDVPHGLGDVSURYLVyULDVHDVSRUWDULDVHPLWLGDVSHOR*RYHUQR)HGHUDOUHIHUHQWHD
SRVWHUJDomRGH3,6GH&RILQVHDOpPGLVWRSURFHGHXFRPDUHFRQFLOLDomRGDVUHFHLWDVSDUDRH[HUFtFLR
GHGDIRUPDTXHFRQVWDWRXGLYHUJrQFLDVQDVDSXUDo}HVGHLPSRVWRVHSRUWDQWRSURFHGHXFRPR
UHJLVWURSDUDVXEVHTXHQWHUHFROKLPHQWRGRVPRQWDQWHVGH3,6&RQILQVH,66DSXUDGRVDPHQRU


$UUHQGDPHQWR
$(PSUHVDDUUHQGDLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRVHSDUDPRUDGLDGHH[HFXWLYRV ³DUUHQGDPHQWRGHLPyYHLV´ 
(VVHVDUUHQGDPHQWRVQRUPDOPHQWHGXUDPDQRVFRPRSomRGHUHQRYDomRGRDUUHQGDPHQWRDSyVHVWH
SHUtRGR2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVmRUHDMXVWDGRVFRPEDVHQRVDFRUGRVFRQWUDWXDLVSDUD
UHIOHWLURVYDORUHVGHPHUFDGR
2VDUUHQGDPHQWRVIRUDPILUPDGRVKiORQJDGDWDFRPRDUUHQGDPHQWRVFRQMXQWRVWDQWRGRWHUUHQRFRPR
GHVXDVHGLILFDo}HV
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$VLQIRUPDo}HVVREUHDUUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVD(PSUHVDpRDUUHQGDWiULRVmRDSUHVHQWDGDV
DEDL[R
L

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRUHODFLRQDGRVDSURSULHGDGHVDUUHQGDGDVTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGH
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRVmRDSUHVHQWDGRVFRPRDWLYRLPRELOL]DGR YLGH1RWDH[SOLFDWLYD 




(PGHMDQHLURGH
'HVSHVDGHGHSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
6DOGRHP
'HVSHVDGHGHSUHFLDomRGRSHUtRGR
6DOGRHP























$UUHQGDPHQWR
GHLPyYHLV








 

  










LL  9DORUHVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR
 









±$UUHQGDPHQWRV
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR


LLL 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVHUHIHUHDRPRQWDQWHHVSHUDGRWUDQVIHULGRSHORXVRGRDWLYR GLUHLWRGHXVR 
UHJLVWUDGRDYDORUSUHVHQWH2IOX[RILQDQFHLURGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRIRLGHVFRQWDGRDWD[DGH
DDVHQGRHVWDWD[DDTXHPHOKRUUHIOHWHRDPELHQWHHFRQ{PLFRGD(PSUHVDSDUDDDTXLVLomRGH
XPDWLYRHPFRQGLo}HVVHPHQWHV2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGRVDUUHQGDPHQWRVHFRQIRUPHVHJXH


$UUHQGDPHQWRGHLPyYHLV
 (QFDUJRVILQDQFHLURVIXWXURV
9DORUSUHVHQWHGRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLV

&XUWRSUD]R
/RQJRSUD]R





























  






  







$PRYLPHQWDomRGRDUUHQGDPHQWRpFRQIRUPHVHJXH


GHMDQHLUR
$GLo}HV
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV
GHGH]HPEUR
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV
GHMXQKRGH
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LY &URQRJUDPDGHYHQFLPHQWR

2FURQRJUDPDGHYHQFLPHQWRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHORQJRSUD]RpFRQIRUPHVHJXH
















Y  3RWHQFLDOGLUHLWRGH3,6H&RILQV


2LQGLFDWLYRGRGLUHLWRSRWHQFLDOGH3,6H&2),16DUHFXSHUDUQmRPHQVXUDGRVQRVIOX[RVGH
FDL[DGRVDUUHQGDPHQWRVHVWmRGHPRQVWUDGRVDEDL[R







&RQWUDSUHVWDomRGRDUUHQGDPHQWR
3,6&RILQVSRWHQFLDO  

sĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů

sĂůŽƌ
ƉƌĞƐĞŶƚĞ









YL (IHLWRVLQIODFLRQiULRV

2VHIHLWRVLQIODFLRQiULRVQRSHUtRGRGHFRPSDUDomRFRPRIOX[RUHDOXWLOL]DQGRDWD[DGR
,*30DFXPXODGRGRV~OWLPRVGR]HPHVHVpGHHUHSUHVHQWDPRVVHJXLQWHV
PRQWDQWHV


'LUHLWRGHXVR

  3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 



)OX[RUHDO
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR










 


)OX[RLQIODFLRQDGR
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR

 




   )OX[RUHDO
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
     'HVSHVDILQDQFHLUD
  

  
   )OX[RLQIODFLRQDGR
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
     'HVSHVDILQDQFHLUD







  

 
 




 

  

3DUWHVUHODFLRQDGDV
D &RQWURODGRUDHFRQWURODGRUDILQDO
$(PSUHVDpFRQWURODGDSHOD(QMRHL//&HRFRQWURODGRUILQDOGRJUXSRpD(QMRHL+ROGLQJ/WG

E 2SHUDo}HVFRPRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRGRSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRFRPSUHHQGH


%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
7RWDO
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F 2XWUDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
0HGLDIRUHTXLW\±*UXSR*ORER

$,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ³,WKDFD´ DILOLDGDGD*ORER&RPXQLFDo}HVH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ HD
(QMRHL/WG ³(QMRHL+ROGLQJ´ GHWHQWRUDGHGRFDSLWDOGD(PSUHVDFHOHEUDUDPHPGH
GH]HPEURGHXPFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVSHORTXDOD,WKDFDDGTXLULX
Do}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD(QMRHL/WGWRUQDQGRVHSRUWDQWRDFLRQLVWDLQGLUHWRGD(PSUHVD
(PGHGH]HPEURGHHGHMXQKRD(PSUHVDHDVRFLHGDGH*ORER&RPXQLFDo}HVH
3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ DILOLDGDGD,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ,WKDFD DFLRQLVWDLQGLUHWDGD(PSUHVD
FHOHEUDUDPPHPRUDQGRVGHHQWHQGLPHQWRQRTXDOHVWDEHOHFHUDPWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDDTXLVLomR
FRPEDVHHPFRQGLo}HVHSUHoRVHVWDEHOHFLGRVHPWDLVFRQWUDWRVGD*ORERRXGHVXDVDILOLDGDV
HVSDoRVSXEOLFLWiULRVQRVYDORUHVGH5H5UHVSHFWLYDPHQWHSDUDLQVHUomRYHLFXODomR
GHFRPHUFLDLVDQ~QFLRVGRVVHUYLoRVPDUFDVHRXSURGXWRVVREUHDVLQVHUo}HVGHPtGLDDVHJXLU
GLVFULPLQDGDV

L  ,QVHUomRQD79*ORER 79$EHUWD 
LL  ,QVHUomRQD*ORERVDW 79)HFKDGD
LLL  ,QVHUomRQD(GLWRUD*ORER MRUQDLVHUHYLVWDVH
ŝǀͿ 0tGLDVGLJLWDLV
$(PSUHVDHD*ORERMXQWRFRPVXDVDILOLDGDVHVWDEHOHFHUDPTXHRSUD]RSDUDYHLFXODomRLQVHUomRGH
DQ~QFLRVFRPHUFLDLVGHVHUYLoRVPDUFDVHSURGXWRVGD(PSUHVDVHUmRGHPHVHVFRQWDGRVQDGDWD
GDFHOHEUDomRGRPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVSRGHQGRVHUSURUURJDGRVSRUPDLVPHVHV1R
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRPRQWDQWHLQFRUULGRGHGHVSHVDVSXEOLFLWiULDV
MXQWRD*ORERHVXDVDILOLDGDVIRLGH51mRKRXYHGHVSHVDVLQFRUULGDVSDUDRVVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGH

2TXDGURDEDL[RVXPDUL]DRVVDOGRVGHEDODQoRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV







$WLYR5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD
3DVVLYRV3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER
'HVSHVDV±3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER











3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
$(PSUHVDpSDUWHHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGDV
RSHUDo}HV
3DUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRHPD(PSUHVDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVGH
VHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHDQiOLVHGDVGHPDQGDVMXGLFLDLVFRQVWLWXLXSURYLVmRQRPRQWDQWHGH5
5HPGHGH]HPEURGH 
([LVWHPSURFHVVRVDYDOLDGRVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGD(PSUHVDHFODVVLILFDGRVFRPULVFRGHSHUGD
SRVVtYHOQRVPRQWDQWHVGH5H5SDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRHP
HH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHQRVTXDLVQHQKXPDSURYLVmRIRLFRQVWLWXtGDWHQGRHP
YLVWDTXHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQmRUHTXHUHUHPVXDFRQWDELOL]DomR
0RYLPHQWDomR
&tYHO







  




6DOGRHP
3URYLVmR
5HYHUVmR
6DOGRHP
3URYLVmR
6DOGRHP

7ULEXWiULD


7RWDO
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3DWULP{QLROtTXLGR
D &DSLWDOVRFLDO
(PGHGH]HPEURGHHGHMXQKRGHRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5
UHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVQRYDORUQRPLQDOGH5FDGDXPDHDVVLPGLVWULEXtGDV








(QMRHL//&
2XWURV
7RWDOGHSDUWLFLSDomRSRUDo}HV








E 'LVWULEXLomRGHUHVXOWDGRV
$GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHOXFURVVHUiDSURYDGDSHORVTXRWLVWDVGHPDLVGD
PHWDGHGRFDSLWDOSRGHQGRRVOXFURVVHUHPGLVWULEXtGRVSURSRUFLRQDOPHQWHRXQmRjSDUWLFLSDomRGH
FDGDDFLRQLVWD

F &DSLWDODLQWHJUDOL]DU
(PGHMXQKRSRUPHLRGDDOWHUDomRDRFRQWUDWRVRFLDOGD(PSUHVDRVTXRWLVWDVDSURYDUDP
RDXPHQWRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVQRYDORUQRPLQDO
GH5FDGDXPD2DXPHQWRGHFDSLWDORUDDSURYDGRVHUiLQWHJUDOL]DGRQRSUD]RGHGLDVD
FRQWDUGDVXDDSURYDomR

G 3UHMXt]RSRUTXRWD
$SUHVHQWDPRVDVHJXLURFiOFXORGRSUHMXt]RSRUTXRWDEiVLFR





  



  

1XPHUDGRUEiVLFR
5HVXOWDGRGRH[HUFtFLR
'HQRPLQDGRU
0pGLDSRQGHUDGDGHTXRWDV±EiVLFD
3UHMXt]REiVLFRSRUTXRWDHP 5 





  




  

$(PSUHVDQmRSRVVXLLWHQVGLOXLGRUHVSDUDRFiOFXORGRSUHMXt]REiVLFRSRUTXRWD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$(PSUHVDSRVVXLGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVQmR
FRQVWLWXtGRVHPGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGHQRVPRQWDQWHVGH5H5
UHVSHFWLYDPHQWH


5HFHLWD
$(PSUHVDJHUDUHFHLWDSULQFLSDOPHQWHSHODLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVUHODFLRQDGRVHPVHX
SRUWDO
$EDL[RDSUHVHQWDPRVDFRQFLOLDomRHQWUHDVUHFHLWDVEUXWDSDUDILQVILVFDLVHDVUHFHLWDVDSUHVHQWDGDVQD
GHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRGRSHUtRGR
j






j j j
 





5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR









,PSRVWRVVREUHDVUHFHLWDV
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&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D



)UHWHHWUDQVSRUWH
6DOiULRVHHQFDUJRV
7D[DVGHWUDQVDomR
6HUYLoRVGHWHFQRORJLD
0DUNHWLQJHFRPXQLFDomR
'HVSHVDVFRPHVFULWyULR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
&UpGLWRVH[WHPSRUkQHRV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
7RWDO

&XVWRGRVHUYLoRSUHVWDGR
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
OtTXLGDV


j



j



j



j



  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
 
  

  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


  

  
  
  


  

  
  


  


  

j



j






5HVXOWDGRILQDQFHLUR



5HFHLWDILQDQFHLUD





j



j





5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV







'HVFRQWRVREWLGRV









9DULDomRFDPELDODWLYD









2XWUDVUHFHLWDV
7RWDOGDUHFHLWDILQDQFHLUD

'HVSHVDILQDQFHLUD




























  
  

-XURVVREUHHPSUpVWLPRV
9DULDomRFDPELDOSDVVLYD

-XURVVREUHDQWHFLSDo}HV
'HVSHVDVEDQFiULDV

-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR
2XWUDVGHVSHVDV


  


  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



  

 

 

 

 

  

  



  

  

7RWDOGDGHVSHVDILQDQFHLUD


  


 

5HVXOWDGRILQDQFHLUR



  


 

  






,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VYDORUHVMXVWRVHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD(PSUHVDIRUDPGHWHUPLQDGRVSRUPHLR
GHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHPHWRGRORJLDVDSURSULDGDVGHDYDOLDo}HV(QWUHWDQWR
FRQVLGHUiYHOMXOJDPHQWRIRLUHTXHULGRQDLQWHUSUHWDomRGRVGDGRVGHPHUFDGRSDUDSURGX]LUDHVWLPDWLYD
GRYDORUGHUHDOL]DomRPDLVDGHTXDGD&RPRFRQVHTXrQFLDDVHVWLPDWLYDVDVHJXLUQmRLQGLFDP
QHFHVVDULDPHQWHRVPRQWDQWHVTXHSRGHUmRVHUUHDOL]DGRVQRPHUFDGRGHWURFDFRUUHQWH2XVRGH
GLIHUHQWHVPHWRGRORJLDVGHPHUFDGRSRGHJHUDUDOWHUDo}HVQRVYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRV
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$DGPLQLVWUDomRGHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVYLVDQGROLTXLGH]
VHJXUDQoDHUHQWDELOLGDGH$SROtWLFDGHFRQWUROHFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVWD[DV
FRQWUDWDGDVYHUVXVDVYLJHQWHVQRPHUFDGREHPFRPRQDDYDOLDomRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
GDVLQVWLWXLo}HVHQYROYLGDV$(PSUHVDQmRHIHWXDDSOLFDo}HVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRX
TXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFR
$(PSUHVDQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVRXID]XVRGHVWHLQVWUXPHQWRGHQDWXUH]DRSHUDFLRQDO
RXILQDQFHLUD
2VYDORUHVFRQVWDQWHVQDVFRQWDVSDWULPRQLDLVFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHQFRQWUDPVHDWXDOL]DGRV
QDIRUPDFRQWUDWDGDDWpGHMXQKRGHHGHGH]HPEURGHHFRUUHVSRQGHP
DSUR[LPDGDPHQWHDRVHXYDORUMXVWR(VVHVYDORUHVHVWmRUHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVFRQWDVDUHFHEHUIRUQHFHGRUHVHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVHRXWUDVFRQWDVDSDJDU

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR







$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO








&XVWR
DPRUWL]DGR


7RWDO











 















,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR







$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO








&XVWR
DPRUWL]DGR







7RWDO
























2VYDORUHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDSUHVHQWDGRVDFLPDVH
DSUR[LPDPGRVVHXVYDORUHVMXVWRV

D &ULWpULRVSUHPLVVDVHOLPLWDo}HVXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRVYDORUHVMXVWRV
2VYDORUHVMXVWRVLQIRUPDGRVQmRUHIOHWHPPXGDQoDVVXEVHTXHQWHVQDHFRQRPLDWDLVFRPRWD[DVGH
MXURVHDOtTXRWDVGHLPSRVWRVHRXWUDVYDULiYHLVTXHSRVVDPWHUHIHLWRVREUHVXDGHWHUPLQDomR2V
VHJXLQWHVPpWRGRVHSUHPLVVDVIRUDPDGRWDGRVQDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWR





330




+LHUDUTXLDGRYDORUMXVWR
$(PSUHVDXVDDVHJXLQWHKLHUDUTXLDSDUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
1tYHOSUHoRVFRWDGRVQRVPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHORXWUDVWpFQLFDVSDUDDVTXDLVWRGRVRVGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRVREUHRYDORUMXVWR
UHJLVWUDGRVHMDPREVHUYiYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
1tYHOWpFQLFDVTXHXVDPGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUUHJLVWUDGRTXHQmRVHMDP
EDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVQRPHUFDGR




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$WLYRV±1tYHO
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO













&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV 
2VVDOGRVHPFRQWDFRUUHQWHPDQWLGRVHPEDQFRVWrPVHXYDORUGHPHUFDGRLGrQWLFRDRVVDOGRV
FRQWiEHLV3DUDDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVRVYDORUHVFRQWiEHLVLQIRUPDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
DSUR[LPDPVHGRYDORUMXVWR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVHPSUpVWLPRVHPPRHGDQDFLRQDOHVWmRFRPSDWtYHLVFRPRYDORUGHPHUFDGR
GHWDLVRSHUDo}HVMiTXHDVRSHUDo}HVVLPLODUHVQmRHVWmRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRILQDQFHLURFRP
YHQFLPHQWRVHWD[DVGHMXURVFRPSDUiYHLV(VVHVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWmRFODVVLILFDGRVFRPR
SDVVLYRVILQDQFHLURVQmRPHQVXUDGRVDYDORUMXVWR

E )DWRUHVGHULVFRV
$(PSUHVDSRVVXLH[SRVLomRSDUDRVVHJXLQWHVULVFRVUHVXOWDQWHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
x
x
x

5LVFRGHFUpGLWR
5LVFRGHOLTXLGH]H
5LVFRGHPHUFDGR

(VWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
$(PSUHVDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRQGHKiXPDJHVWmRGHULVFRVGHPHUFDGR
HGHFUpGLWRSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRDVVHJXUDUDOLTXLGH]
UHQWDELOLGDGHHVHJXUDQoD$SROtWLFDGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWH
GDVFRQGLo}HVFRQWUDWDGDVYHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGR1mRVmRHIHWXDGDVDSOLFDo}HVGH
FDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXTXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFRFRPRWDPEpPQmRHIHWXDP
RSHUDo}HVGHILQLGDVFRPRGHULYDWLYRVH[yWLFRV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVVDVRSHUDo}HVHVWmR
FRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHILQLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
L

5LVFRGHFUpGLWR

2ULVFRSRURSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVYLDFDUWmRGHFUpGLWRpDVVXPLGRSHOD(PSUHVDYLVWRTXHRV
SDJDPHQWRHIHWXDGRVFRPFDUWmRGHFUpGLWRQmRSRVVXLYHULILFDomRGHWLWXODULGDGHSRUVHWUDWDUGH
WUDQVDomRRQOLQH$WXDOPHQWH$(PSUHVDQmRSRVVXLVHJXURFRQWUDHVWHWLSRGHULVFR8PDIDOKDQR
FRQWUROHDGHTXDGRGHRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiJHUDUUHHPEROVRVDVHUHP
HIHWXDGRVSHOD(PSUHVD
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LL  5LVFRGHOLTXLGH]
2ULVFRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDDSRVVLELOLGDGHGHGHVFDVDPHQWRHQWUHRVYHQFLPHQWRVGRVDWLYRVH
SDVVLYRVGD(PSUHVDTXHSRGHUHVXOWDUHPLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
DVVXPLGDVQRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRV$(PSUHVDFRQWDFRPOLQKDVGHFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVEHPFRPRSRVVXLDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRREMHWLYRGHREWHUFDSLWDOGHJLUR
SDUDVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV'LILFXOGDGHVHPUHDOL]DUHVVHVGHVFRQWRVDFHVVDULQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSRGHPFDXVDUGHVFDVDPHQWRGHYHQFLPHQWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV
GD(PSUHVDRXGHYROXPHHQWUHRVUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHSRGHPOLPLWDURXUHVWULQJLUR
QtYHOGHDWLYLGDGHQDVRSHUDo}HVSDUDVHXVFRPSURPLVVRVHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVHSRUFRQVHTXrQFLDRFUHVFLPHQWRGD(PSUHVD
LLL 

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH

$(PSUHVDHVWiH[SRVWDDULVFRVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVHPVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV

$DQiOLVHDSUHVHQWDGDGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGD(PSUHVDVRIUHUJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGH
RVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURV$(PSUHVDSRVVXLDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHVYLQFXODGDVjYDULDomRGR&',

1DVWDEHODVDVHJXLUVmRFRQVLGHUDGRVWUrVFHQiULRVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVVHQGR
FHQiULRSURYiYHORDGRWDGRSHOD(PSUHVDFRPEDVHQRVSUHoRVGHFRQWUDWRVIXWXURVQHJRFLDGRVHP
EROVDGHYDORUHVHRXPHUFDGRULDVHIXWXURVHFHQiULRVYDULiYHLVFKDYHVFRPRVUHVSHFWLYRVLPSDFWRV
QRVUHVXOWDGRVFRPGHWHULRUDomRGH FHQiULR$ H FHQiULR% GDYDULiYHOGRULVFRFRQVLGHUDGR
(VVDDQiOLVHIRLHIHWXDGDFRPEDVHQDVGLUHWUL]HVGD,QVWUXomR&90Q

2SHUDomR

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D L 
$SOLFDomRILQDQFHLUDYLQFXODGD






5LVFR



 &', DRDQR 
 &', DRDQR 

&HQiULR
SURYiYHO




&HQiULR
5HIHUrQFLDSDUDDWLYRVILQDQFHLURV
SURYiYHO


&', DRDQR 


L 2PRQWDQWH5FRUUHVSRQGHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVLQGH[DGDVSHOR&',

LY 

&HQiULR$



&HQiULR$



&HQiULR%



&HQiULR%



5LVFRGHPHUFDGR

2VQHJyFLRVGD(PSUHVDGHSHQGHPSULQFLSDOPHQWHGHXVXiULRVTXHOLVWDPHFRPSUDPSURGXWRVQD
SODWDIRUPDRQOLQHGD(PSUHVD$(PSUHVDGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGDDWLYLGDGHFRPHUFLDOHILQDQFHLUD
TXHVHXVXVXiULRVJHUDP$(PSUHVDQmRHVFROKHTXDLVLWHQVVHUmROLVWDGRVQHPHVWDEHOHFHSUHoRVRX
RXWUDVGHFLV}HVUHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVHVHUYLoRVFRPSUDGRVHYHQGLGRVHPVXDSODWDIRUPD
3RUWDQWRRVSULQFLSDLVGLUHFLRQDGRUHVGRVQHJyFLRVGD(PSUHVDHVWmRIRUDGHVHXFRQWUROHHD(PSUHVD
GHSHQGHGDSUHIHUrQFLDFRQWtQXDGHPLOK}HVGHXVXiULRVLQGLYLGXDLVSRUVHXVVHUYLoRVRQOLQH

6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
$$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDEDVHLDVXDVGHFLV}HVGHQHJyFLRVHPUHODWyULRVILQDQFHLURVSUHSDUDGRV
QRVPHVPRVFULWpULRVXVDGRVQDSUHSDUDomRHGLYXOJDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV$VLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVVmRUHJXODUPHQWHUHYLVWDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDSDUD
WRPDGDGHGHFLV}HVVREUHDORFDo}HVGHUHFXUVRVHDYDOLDomRGHSHUIRUPDQFH
3RUWDQWRD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXTXHRSHUDXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXHVmRDV
LQWHUPHGLDo}HVHSRUWDQWRFRQVLGHUDTXHGLYXOJDo}HVDGLFLRQDLVVREUHVHJPHQWRVQmRVmRQHFHVViULDV
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7UDQVDo}HVQmRFDL[D
&RQIRUPHUHTXHULGRSHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR1%&7* 5 'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D
,$6 LWHPDVHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDVDVWUDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWRHILQDQFLDPHQWRTXHQmR
HQYROYHPRXVRGHFDL[DRXHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHSRUWDQWRIRUDPH[FOXtGDVGDGHPRQVWUDomRGRV
IOX[RVGHFDL[D


7UDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWR
$GLomRGHFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR




7UDQVDo}HVGHILQDQFLDPHQWR
$GLomRGHGLUHLWRGHXVR






















1RSHUtRGRILQGRHPGHMXQKRGHD(PSUHVDQmRHIHWXRXWUDQVDo}HVQmRFDL[DUHODFLRQDGDVD



DWLYLGDGHGHILQDQFLDPHQWRRXLQYHVWLPHQWR




6HJXURV
(PGHMXQKRGHD(PSUHVDSRVVXLFREHUWXUDGHVHJXURVGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD
&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHRX$GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ YLVDQGRJDUDQWLUDRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVH
FRQVHOKHLURVDOpPGHHPSUHJDGRGD(PSUHVDYDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5
FRPOLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQRYDORUGH5
1mRpSDUWHGRHVFRSRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHDDYDOLDomRTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHFRQWUDWDomREHP
FRPRGDDGHTXDomRGDVFREHUWXUDVGHVHJXURVHVXDVSUHPLVVDV

(YHQWRVVXEVHTXHQWHV

$SRUWHVGHFDSLWDO
(PGHMXOKRGHRVVyFLRVGD(PSUHVDLQWHJUDOL]DUDPRFDSLWDOVXEVFULWRHPGHMXQKRGH
QRPRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDGRSRUDo}HVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO

/LTXLGDomRGHHPSUpVWLPR
2HPSUpVWLPRREWLGRMXQWRDR%DQFR,WD~6$HPGHDEULOGHQRPRQWDQWHGH5HFRP
YHQFLPHQWRHPDEULOGHIRLLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGRHPGHDJRVWRGH
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*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRV
³*UDQW7KRUQWRQ´pUHIHUrQFLDjPDUFDSHODTXDODVILUPDVPHPEUR*UDQW7KRUQWRQSUHVWDPVHUYLoRVGHDXGLWRULD
LPSRVWRVHFRQVXOWRULDDVHXVFOLHQWHVHRXUHIHUHVHDXPDRXPDLVILUPDVPHPEURFRQIRUPHRFDVR*UDQW
7KRUQWRQ$XGLWRULDH&RQVXOWRULD/WGDpXPDILUPDPHPEURGD*UDQW7KRUQWRQ,QWHUQDWLRQDO/WG *7,/ $*7,/H
DVILUPDVPHPEURQmRFRQVWLWXHPXPDVRFLHGDGHPXQGLDO$*7,/HFDGDILUPDPHPEURpXPDHQWLGDGHOHJDO
VHSDUDGD6HUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHODVILUPDVPHPEUR$*7,/QmRSUHVWDVHUYLoRVDFOLHQWHV$*7,/HVXDV
ILUPDVPHPEURQmRVmRDJHQWHVXQVGRVRXWURVHQmRVHUHVSRQVDELOL]DPSRUDWRVRXRPLVV}HVXQVGRVRXWURV







JUDQWWKRUQWRQFRPEU
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHV
GH,QWHUQHW/WGD


'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFRPSDQKDGDVGRUHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
(PGHGH]HPEURGHH
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ËQGLFH
3iJLQD
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR



5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH



'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVSDUD
RSHUtRGRILQGRHPGHPDUoRGH
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5HODWyULRGDDGPLQLVWUDomR

5HODWLYRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH







6mR3DXORGHDJRVWRGH
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6XPiULR

&RQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
2SHUDo}HV͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
5HVXOWDGRV͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
*09͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ 
1~PHURGHXVXiULRV͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
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5HODFLRQDPHQWRFRPDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ 
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&RQWH[WRRUJDQL]DFLRQDO
1DTXHOD pSRFD QRV SULPHLURV GLDV GD (QMRHL TXDQGR YHQGHU URXSDV
RQOLQHHUDTXDVHXPPLWRHVWiYDPRVOiSDUDLQVSLUDURVSULPHLURVXVXiULRVTXH
HVWDYDPDQVLRVRVSDUDDEULUHVSDoRHPVHXVDUPiULRV
2 (QMRHL QDVFHX GD YRQWDGH GH YHQGHU DV URXSDV TXH $QD QRVVD
IXQGDGRUDQmRXVDYDPDLV
1RLQtFLRHPHUDDSHQDVXPQHJyFLRGHHVWLORGHYLGDXPDQRYDH
GHOLFLRVDIRUPDGHYHQGHURQOLQH
$FRQWHFHTXHHVWiYDPRVPROGDQGRQRVVDLGHQWLGDGHSRUPHLRGHQRVVD
SHUVRQDOLGDGH O~GLFD H GD PDQHLUD FRPR QRV FRQHFWiYDPRV FRP QRVVRV
XVXiULRV
2VSULPHLURVGD$QDUDSLGDPHQWHIRUDPSDUDRDUHQmRGHPRURXPXLWR
SDUDVHXVDPLJRVHDPLJRVGHDPLJRVFRPHoDUHPDHVSDOKDUDQRWtFLDjPHGLGD
TXHDGHULDPDRPRYLPHQWR
&RPHoDQGRFRPD$QDDOLQJXDJHPHR-HLWR(QMRHLGHGHVFUHYHURV
LWHQVIRUDPFXQKDGRV$WpKRMHRFXLGDGRFRPRlook’n’feelDFRPXQLFDomRHD
H[SHULrQFLD GR XVXiULR QD SODWDIRUPD DLQGD VmR EDVHDGRV QRV SULPHLURV
FRQFHLWRVFRORFDGRVHPSUiWLFD
2(QMRHLHYROXLXGREORJKiFHUFDGHDQRVHVHWRUQRXXPDSODWDIRUPD
SDUD YiULRV GLVSRVLWLYRV DWUDLQGR PXLWR PDLV XVXiULRV SDUD FRPSUDU H YHQGHU
VHXVSURGXWRV1RV~OWLPRVDQRVWRGRRWUDEDOKRWHPVLGRIRFDGRQDFRQVWUXomR
GHVWDSODWDIRUPDVyOLGDGHQ~PHURVVDXGiYHLVXVXiULRVDOWDPHQWHUHFRUUHQWHV
HXPQ~PHURFUHVFHQWHGHQRYRVFRPSUDGRUHV
(QMRHL SURYRXVH FRPR XP game-changer ± GHUUXEDQGR DV IURQWHLUDV
HQWUHRSURGXWRTXHpQRYRHRTXHpXPSURGXWRXVDGR3DUDQyVXPLWHPQRYR
p XP HVWDGR GH HVStULWR XPD PXGDQoD FRPSOHWD SDUD XPD WHQGrQFLD GH
FRQVXPRPDLVFRQWHPSRUkQHDHFRQVFLHQWH³1RYR´pXPUyWXORWUDQVLWyULRTXH
UHIOHWHRTXHDOJXpPDFDERXGHHQFRQWUDU

ϯ
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&RP IRFR HP 33 QRVVD SODWDIRUPD p LQWULQVLFDPHQWH VRFLDO UHXQLQGR
XVXiULRV DOWDPHQWH HQJDMDGRV TXH LQWHUDJHP FRQVWDQWHPHQWH H GH GLYHUVDV
PDQHLUDVHQWUHVLHFRPRVSURGXWRV
+iXPDYDVWDJDPDGHSRVVLELOLGDGHVDVHUHPH[SORUDGDVQRVHJPHQWR
GHPRGDHlife-styleIRUPDVGLIHUHQWHVGHPHOKRUDUDLQGDPDLVDH[SHULrQFLDGRV
QRVVRVXVXiULRVQRYDVDYHQLGDVGHFUHVFLPHQWRDVHUHPGHVHQYROYLGDVHQILP
LQ~PHUDVDODYDQFDVjYLVWDHTXHSHUPLWLUmRDR(QMRHLDFHOHUDUDLQGDPDLVVHX
FUHVFLPHQWR






ϰ
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2SHUDo}HV
(QMRHLpXPmarketplaceIRFDGRQRQHJyFLR33TXHYLVDIDFLOLWDUWDQWRD
FRPSUDTXDQWRDYHQGDGHLWHQVHVSHFLDOPHQWHHPPRGDHlife-style
2VYHQGHGRUHVSXEOLFDPVHXVLWHQVQDVSiJLQDVSHUVRQDOL]iYHLVGHVXDV
ORMDV 2SURFHVVRGHXSORDGp UiSLGRHVLPSOHVHSRGHVHUIHLWRHPWHOHIRQHV
FHOXODUHVRXFRPSXWDGRUHV2VXVXiULRVSRVWDPIRWRVGHVHXVLWHQVID]HPXPD
EUHYHGHVFULomRQHJRFLDPFRPRVFRPSUDGRUHVHDRIHFKDUQHJyFLRHQYLDPRV
SURGXWRVYHQGLGRV
8PDYDULDomRGHVWHPRGHORGHQHJyFLRpR(QMRHL3URQRVVRmanaged
marketplace TXH RIHUHFH XPD PDQHLUD DLQGD PDLV FRQYHQLHQWH GH YHQGHU
URXSDV HP QRVVD SODWDIRUPD 2 XVXiULR SUHFLVD DSHQDV HQYLDU DV URXSDV TXH
TXHUFRPHUFLDOL]DUSDUDRQRVVR&HQWURGH'LVWULEXLomRRQGHUHDOL]DPRVWRGDV
DV HWDSDV QHFHVViULDV OLEHUDQGR R XVXiULR GH JHUHQFLDU VHXV LWHQV QD
SODWDIRUPD &RQVLGHUDQGR QRVVD YLVmR DFUHGLWDPRV TXH R (QMRHL 3UR
GHVHPSHQKDUi XP SDSHO LPSRUWDQWH QR IXWXUR VHUYLQGR FRPR EDVH SDUD D
H[SDQVmR HP QRYDV YHUWLFDLV %%& SHUPLWLQGRQRV GHVHQYROYHU H DPSOLDU
GLIHUHQWHVPRGHORVGHQHJyFLRV
&RPR XP LQWHUPHGLDGRU QRVVD SULQFLSDO IRQWH GH UHFHLWD VmR DV
WUDQVDo}HV RFRUULGDV QD SODWDIRUPD (QWUHWDQWR Ki WDPEpP RXWUDV UHFHLWDV
PLQRULWiULDV FRPR D SRVVLELOLGDGH TXH RV XVXiULRV WrP GH SURPRYHU RV VHXV
LWHQVGDQGRPDLVYLVLELOLGDGHDRVPHVPRV






ϱ
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5HVXOWDGRV
*09
2*09±*URVV0HUFKDQGLVH9DOXH±UHSUHVHQWDRYDORUWRWDOSDJRHP
UHDLVSHORVFRPSUDGRUHVSRUWUDQVDo}HVGHWRGDVDVQDWXUH]DVSRUFRPSUDGH
SURGXWRVRXVHUYLoRVSUHVWDGRVHUHDOL]DGDVFRPVXFHVVRDWUDYpVGRVPHLRVGH
SDJDPHQWR RIHUHFLGRVQRPRPHQWRGRFKHFNRXW1mRVmRFRQVLGHUDGDVFRPR
EHP VXFHGLGDV DV WUDQVDo}HV LPHGLDWDPHQWH UHMHLWDGDV SRU TXDOTXHU UD]mR
SHODV LQVWLWXLo}HV GH SURFHVVDPHQWR GH SDJDPHQWR 1mR VmR UHPRYLGDV GR
FiOFXOR WUDQVDo}HV TXH SRVWHULRUPHQWH SRVVDP VHU UHMHLWDGDV SHOD SODWDIRUPD
HP FRQVHTXrQFLD GH DQiOLVHV GH VHJXUDQoD SRVWHULRUHV j FRQILUPDomR GR
SDJDPHQWR RX SRU UHHPEROVR DRV XVXiULRV TXH SRGH RFRUUHU HP FDVRV GH
H[HUomRGRGLUHLWRjGHVLVWrQFLDGDFRPSUDHRXVHUYLoRSUHVWDGR6mRUHPRYLGDV
GRFiOFXORGR*09DVWUDQVDo}HVDFLPDGHYDORUHVFRQVLGHUDGRVIRUDGRSDGUmR
GHFRQVXPRHPUHODomRjVFDWHJRULDVGHSURGXWRGDSODWDIRUPD
$ )LJXUD  UHSUHVHQWD D HYROXomR GR *09 GHVGH  FRP XP
FUHVFLPHQWRFRPSRVWRDQXDOGHDWp
5PP
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Figura 1- Evolução do GMV

7DOFUHVFLPHQWRpFRQVHTXrQFLDGLUHWDGRDXPHQWRGRQ~PHURGHQRYRV
XVXiULRVQDSODWDIRUPDFRPELQDGRFRPDDOWDUHFRUUrQFLDGHFRPSUD
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1~PHURGHXVXiULRV
2Q~PHURGHXVXiULRVGR(QMRHLYHPFUHVFHQGRGHPDQHLUDH[SRQHQFLDO
FRPR SRGH VHU YLVWR QD )LJXUD  (VVHV Q~PHURV VmR FRQVHTXrQFLD GRV
LQYHVWLPHQWRVHPPDUNHWLQJGHSHUIRUPDQFHHGHFRQVWUXomRGHPDUFDVHQGRR
SULPHLURDSULQFLSDOIRQWHGHDWLYDomRGHQRYRVXVXiULRV
(PGHGH]HPEURGHR(QMRHLFRQWDYDFRPDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVGHXVXiULRVHPVXDEDVH
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5HFHLWD%UXWD
$ 5HFHLWD %UXWD GR (QMRHL FUHVFH DFRPSDQKDQGR R *09 DOpP GH
HYROXo}HV QDV SROtWLFDV FRPHUFLDLV H QRV GLYHUVRV PRGHORV GH QHJyFLR TXH
LPSDFWDPGLUHWDPHQWHRQRVVRtake-rate. $HYROXomRGD5HFHLWD%UXWDSRGHVHU
YLVWDQD)LJXUD
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(%,7'$
2(%,7'$FRQWiELOHODERUDGRSHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHD,QVWUXomRGD
&90 Q  GH GH RXWXEURGH ³,QVWUXomR &90´  FRQFLOLDGR FRP
VXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVLVWHQRSUHMXt]RDMXVWDGRSHORUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR OtTXLGR SHOR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR H
SHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR ³(%,7'$´ 
$7DEHODGHPRQVWUDDFRQVWUXomRGRVYDORUHVGDPHGLomR(%,7'$HD
)LJXUDVLOXVWUDVXDHYROXomR
ϮϬϭϳ
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&RPHQWiULRVDGLFLRQDLV
&RQIRUPH SRGH VHU REVHUYDGR QRV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV R (QMRHL YHP
DSUHVHQWDQGR FUHVFLPHQWR VyOLGR H VXVWHQWiYHO FRQVHTXrQFLD GH XP IRUWH
FUHVFLPHQWRGDVXDEDVHGHXVXiULRV$OpPGDFDSWDomRGHQRYRVXVXiULRVRV
DOWRV tQGLFHV GH UHFRUUrQFLD SHUPLWHP XP FUHVFLPHQWR VDXGiYHO FRP



SUHYLVLELOLGDGHGHUHFHLWD
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'HFODUDomRGRVGLUHWRUHV
(PFXPSULPHQWRjVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHVQRDUWLJRGD,QVWUXomRGD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDRV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDGHFODUDPTXH D UHYLVDUDP
GLVFXWLUDP H FRQFRUGDUDP FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV UHODWLYDV DRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHH E 
UHYLVDUDPGLVFXWLUDPHFRQFRUGDUDPFRPDRSLQLmRDSUHVHQWDGDQRUHODWyULRGH
DXGLWRULDGD*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHPLWLGRHPGHDJRVWR
GH  VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV UHODWLYDV DRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
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5HODFLRQDPHQWRFRPDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
(P FRQIRUPLGDGH GD LQVWUXomR &90 Q  LQIRUPDPRV TXH D
&RPSDQKLD FRQVXOWRX RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHVQRVHQWLGRGHDVVHJXUDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHPDQDGDV
SHOD$XWDUTXLDEHPFRPRD/HLGH5HJrQFLDGDSURILVVmRFRQWiELOLQVWLWXtGDSRU
PHLRGR'HFUHWR/HLHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV7DPEpPIRLREVHUYDGRR
FXPSULPHQWRGDUHJXODPHQWDomRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHSURILVVLRQDOHPDQDGD
GR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH &)&  H DV RULHQWDo}HV WpFQLFDV
HPDQDGDVGR,QVWLWXWRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVGR%UDVLO ,%5$&21 
$ &RPSDQKLD DGRWRX R SULQFtSLR IXQGDPHQWDO GH SUHVHUYDomR GD
LQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVJDUDQWLQGRDQmRLQIOXrQFLDGHDXGLWDUHPRVVHXV
SUySULRV VHUYLoRV H WmR SRXFR GH WHUHP SDUWLFLSDGR GH TXDOTXHU IXQomR GH
JHUrQFLDGD&RPSDQKLD
$ *UDQW 7KRUQWRQ $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV HVWDYD FRQWUDWDGD SDUD
H[HFXomR GH VHUYLoRV GH DXGLWRULD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H GH UHYLVmR GDV
LQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGRPHVPRH[HUFtFLR
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$JUDGHFLPHQWRV
$SURYHLWDPRV D RSRUWXQLGDGH SDUD DJUDGHFHU D WRGRV RV QRVVRV
FRODERUDGRUHV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV VyFLRV DFLRQLVWDV H HP HVSHFLDO DRV
QRVVRVFOLHQWHVSRUWXGRTXHFRQVWUXtPRVMXQWRVDWpDTXLTXHQRVID]DFUHGLWDU
TXH R QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV VHJXH VHQGR XP GLIHUHQFLDO SDUD XPD
VRFLHGDGHHQJDMDGDHFRQVFLHQWH

ϭϮ
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5HODWyULRGRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWHVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV

$Y(QJ/XtV&DUORV%HUULQLR
DQGDU,WDLP%LEL6mR3DXOR 63 %UDVLO

7


$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDVGD
(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
6mR3DXOR±63

2SLQLmR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD ³(PSUHVD´ 
TXHFRPSUHHQGHPRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RV
GHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVQHVWDVGDWDVEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
LQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRV
RVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD(PSUHVDHPGHGH]HPEURGH
HRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRVH[HUFtFLRV
ILQGRVQHVWDVGDWDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVpelo International Accounting Standards Board
,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV´6RPRV
LQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj(PSUHVDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJR
GHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH
&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDVQRUPDV
$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
RSLQLmR
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3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD
2V3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD ³3$$V´ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDP
RVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VWHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQR
FRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRPRXPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmR
VREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVWHV
DVVXQWRV

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR 1RWDV([SOLFDWLYDVQRLWHP³F´
HQ 
0RWLYRSHORTXDORDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRXP3$$
&RQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQR±³5HFHLWD´HPGHGH]HPEURGHHD
(PSUHVDUHFRQKHFHXFRPRUHFHLWDVRVPRQWDQWHVGH5PLO5PLOH5PLO
UHVSHFWLYDPHQWHSURYHQLHQWHGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRGHYHQGDVTXHRFRUUHPSRU
PHLRGRVHXVLWH7DLVUHFHLWDVVmRVRPHQWHUHFRQKHFLGDVDSyVRUHFHELPHQWRHDFHLWHGRSURGXWRSHOR
FRPSUDGRUDWHQGHQGRHVDWLVID]HQGRGHVWDIRUPDDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH$OpPGLVWRD
DFXUDFLGDGHHSUHFLVmRGRUHFRQKHFLPHQWRGDVUHFHLWDVHLGHQWLILFDomRGDVWUDQVDo}HVILQDQFHLUDVMXQWRD
HPSUHVDGHPHLRGHSDJDPHQWRGHSHQGHPGHSURFHVVRVGLJLWDLVTXHHQYROYHPJUDQGHYROXPHGH
DQiOLVHVHFRQFLOLDo}HVGHGDGRVPDQXDLVSDUDDLGHQWLILFDomRGRSDJDPHQWRHIHWXDGRSHORFRPSUDGRUH
FRQVWDWDomRSHOD(PSUHVDGRDWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
(VVHDVVXQWRIRLFRQVLGHUDGRUHOHYDQWHHSRUWDQWRFUtWLFRSDUDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRDPDJQLWXGHGRV
PRQWDQWHVUHODFLRQDGRVDOpPGDGHSHQGrQFLDGHFRQWUROHVPDQXDLVUHODFLRQDGRVDLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHGHWHUPLQDomRGRPRPHQWRHPTXHD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGH
SHUIRUPDQFH

&RPRRDVVXQWRIRLWUDWDGRQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDLQFOXtUDPHQWUHRXWURV
x (QWHQGLPHQWRVREUHRVSULQFLSDLVFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVDRVSURFHVVRVGHLQLFLDomR
DXWRUL]DomRUHJLVWURHFRQFLOLDomRGDVUHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomR
x $YDOLDomRGRGHVHQKRGRVFRQWUROHVJHUDLVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, 
x &RPRDX[tOLRGHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVGH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR 7, REWLYHPRVRVUHJLVWURVGDV
RSHUDo}HVGHYHQGDVMXQWRDREDQFRGHGDGRVGD(PSUHVDHHIHWXDPRVDLGHQWLILFDomRGRV
UHFHELPHQWRVSRUPHLRGRFRQIURQWRHOHWU{QLFRFRPDEDVHGHUHFHELPHQWRVGDHPSUHVDGHPHLRGH
SDJDPHQWR
x 7HVWDPRVRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomR FXPSULPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFH 
SRUPHLRGDDQiOLVHVREUHDGDWDGHUHFHELPHQWRGRSURGXWRHDFHLWHGRFOLHQWH
x (IHWXDPRVSURFHGLPHQWRVGHFRQILUPDomRGHVDOGRVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRH
DYDOLDPRVRVFULWpULRVSDUDFRQVWLWXLomRGHSHUGDVHVSHUDGDVVREUHDVWUDQVDo}HVGHYHQGDVFRP
FDUWmRGHFUpGLWRRXGpELWR chargebacks)
'XUDQWHDUHDOL]DomRGHVVHVSURFHGLPHQWRVLGHQWLILFDPRVDMXVWHVHPGHGH]HPEURGHH
QRVPRQWDQWHVGH5PLO UHFHLWDVXEDYDOLDGD 5PLO UHFHLWDVXSHUDYDOLDGD H5
PLO UHFHLWDVXSHUDYDOLDGD UHVSHFWLYDPHQWHRVTXDLVIRUDPDMXVWDGRVSHOD(PSUHVD
&RPEDVHQRVSURFHGLPHQWRVHIHWXDGRVHDSyVRVDMXVWHVHIHWXDGRVFRQVLGHUDPRVTXHVmRUD]RiYHLV
DVSUHPLVVDVFULWpULRVHPHWRGRORJLDVXWLOL]DGDVSHOD(PSUHVDSDUDUHJLVWURGDVUHFHLWDVGH
LQWHUPHGLDomRHVWDQGRDVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVLVWHQWHVFRPDV
LQIRUPDo}HVDQDOLVDGDVHPQRVVRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR





*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRVŇ(QMRHLFRPEU 

352



2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDo}HVGR9DORU$GLFLRQDGR
$VGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
HDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVD3DUDD
IRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmR
GHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQD1%&7*±'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVD
RSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRV
DVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVD1RUPDHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDVHPFRQMXQWR
$XGLWRULDGRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
2VYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGH VDOGRVLQLFLDLVGHRGH
MDQHLURGH DSUHVHQWDGRVSDUDILQVGHFRPSDUDomRHPGHWHUPLQDGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVQmRIRUDP
DXGLWDGRVSRUQyVRXSRURXWURDXGLWRULQGHSHQGHQWH

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHR
UHODWyULRGRDXGLWRU
$DGPLQLVWUDomRGD(PSUHVDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHQmR
H[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRP
DVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPD
DSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKi
GLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVWHIDWR1mRWHPRV
QDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV
$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR
ILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standards Board ,$6% HSHORVFRQWUROHV
LQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRVSDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
OLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGD
FDSDFLGDGHGHD(PSUHVDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRV
FRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD(PSUHVDRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmR
WHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD(PSUHVDVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGR
SURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVWRPDGDVHP
FRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLU
UHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmR
XPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGH
DXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHU
GHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWR
SRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDV
FRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
x ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWLYHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDH
VXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWH
GHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURV
FRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
x 2EWLYHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRV
RSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD(PSUHVD
x $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
HUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
x &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomR
jHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD(PSUHVD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDV
FRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR
7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD(PSUHVDDQmRPDLVVHPDQWHUHP
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO
x $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOXVLYHDV
GLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRV
HYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD
&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHH
GDpSRFDGRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
DVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXDOPHQWHWHQKDPVLGRLGHQWLILFDGDV
GXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
H[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRV
RVHYHQWXDLVUHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
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H[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRV3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD 3$$ 
'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVDOJXPDTXHOHLRXUHJXODPHQWR
WHQKDSURLELGRDGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDV
GHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDV
DGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGD
FRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
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%DODQoRVSDWULPRQLDLVHPGHGH]HPEURGHH
(PPLOKDUHVGHUHDLV

3$66,92
1RWDV







)RUQHFHGRUHV









(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV









2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV

















$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV









2XWUDVFRQWDVDSDJDU









$UUHQGDPHQWR















3DVVLYRFLUFXODQWH

2EULJDo}HVWULEXWiULDV

7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH

3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV









$UUHQGDPHQWR









3URYLVmRGHFRQWLQJrQFLDV





7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR

















 

 

 









&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR

7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR







$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



357

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
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(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD
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1RWDVH[SOLFDWLYDVGD
$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVSDUDRVH[HUFtFLRV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGH
H
(PPLOKDUHVGHUHDLV 5 ±H[FHWRTXDQGR
LQGLFDGRGHRXWUDIRUPD 

&RQWH[WRRSHUDFLRQDO
$(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD ³(QMRHL´RX³(PSUHVD´ IRLFRQVWLWXtGDHPGHVHWHPEUR
GHVHGLDGDQD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHN6mR3DXOR63$(QMRHLDWXD
FRPRXPDSODWDIRUPDGHmarketplaceSRUPHLRGDTXDOVHXVXVXiULRVRXsellersRIHUWDPSURGXWRV
XVDGRVQDIRUPDGH³ORMDVYLUWXDLV´FXVWRPL]DGDV$(QMRHLUHDOL]DDLQWHUPHGLDomRGDVFRPSUDVHYHQGDV
UHDOL]DGDVHPVHXmarketplaceRIHUHFHQGRDPRGHUDomRGRVSURGXWRVDVHUHPRIHUWDGRVSHORVsellers
SRUPHLRGHXPDFXUDGRULDGHIRWRVHGHVFULomRGHWDLVEHQVHSRVWHULRUPHQWHGLVSRQLELOL]DQGRRVSDUD
YHQGDHPVXDSODWDIRUPD(PFRQWUDSDUWLGDD(QMRHLUHFHEHXPDFRPLVVmRVREUHRYDORUGDWUDQVDomR
$(PSUHVDSRVVXtDXPWRWDOGHFRODERUDGRUHVHXVXiULRVFDGDVWUDGRVQRVH[HUFtFLRVGHH
GHHHHUHVSHFWLYDPHQWH
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRSUHVVXSRVWRGDFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOSRLVD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXFRPEDVHHPVHXMXOJDPHQWRTXHRVSUHMXt]RVDSUHVHQWDGRV
HFDSLWDOFLUFXODQWHOtTXLGRQHJDWLYRVmRSUHYLVWRVQRSODQRGHQHJyFLRVGD(PSUHVDQHVVHPRPHQWRGH
LQtFLRGHVXDVRSHUDo}HVRQGHD(PSUHVDFRQIRUPHPHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQ$SRUWHVGH
FDSLWDODWUDYpVGHVHXVDFLRQLVWDVWHPJHUDGRUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDPDQXWHQomRGHVXDV
RSHUDo}HV
,QFRUSRUDomR5HWURFD
(PDEULOGHD(PSUHVDLQFRUSRURXD5HWURFD&RPHUFLR(OHWU{QLFR6$ ³5HWURFD´ 1RPRPHQWRGD
LQFRUSRUDomRD5HWURFDHUDFRQWURODGDSHORPHVPRTXRWLVWDGD(PSUHVDGHVWDIRUPDDPEDVHQWLGDGHV
HVWDYDPVRERFRQWUROHFRPXPGRPHVPRFRQWURODGRU(QMRHL//&2SURFHVVRIRLDSRLDGRHPODXGRGH
DYDOLDomRDYDORUFRQWiELOHPLWLGRSRUSHULWRVDYDOLDGRUHVLQGHSHQGHQWHV
2VDWLYRVHSDVVLYRVDYDORUHVFRQWiEHLVHRUHVSHFWLYRDFHUYROtTXLGRQDGDWDEDVHGDLQFRUSRUDomR
HVWmRUHODFLRQDGRVDVHJXLU
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%DVHGHSUHSDUDomRHGHFODUDomRGHFRQIRUPLGDGH
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
%5*$$3 HFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHORInternational
Accounting Standards Board ,$6% DVTXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HVHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVHPLWLGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 H
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& TXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV
LQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLURHPLWLGDVSHOR,$6%
$HPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRLDXWRUL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDHPGHDJRVWR
GH
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVRPHQWHHODVHVWmRVHQGR
HYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHPjTXHODVXWLOL]DGDVSHOD$GPLQLVWUDomRQDVXDJHVWmR

0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGHDSUHVHQWDomR
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmRDSUHVHQWDGDVHP5HDLV 5 TXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD
(PSUHVD7RGRVRVVDOGRVIRUDPDUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGH
RXWUDIRUPD

8VRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV
1DSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVD$GPLQLVWUDomRXWLOL]RXMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVTXH
DIHWDPDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD(PSUHVDHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGRVDWLYRVSDVVLYRV
UHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRGHPGLYHUJLUGHVVDVHVWLPDWLYDV$VHVWLPDWLYDVHSUHPLVVDV
VmRUHYLVDGDVGHIRUPDFRQWtQXD$VUHYLV}HVGDVHVWLPDWLYDVVmRUHFRQKHFLGDVSURVSHFWLYDPHQWH

D -XOJDPHQWRV
$VLQIRUPDo}HVVREUHMXOJDPHQWRVUHDOL]DGRVQDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVTXHWrPHIHLWRV
VLJQLILFDWLYRVVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHV
QRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVpUHFRQKHFLGD
DRORQJRGRWHPSRRXHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSR
3UD]RGRDUUHQGDPHQWRVHD(PSUHVDWHPUD]RDYHOPHQWHFHUWH]DGHH[HUFHURSo}HVGH
SURUURJDomR
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E ,QFHUWH]DVVREUHSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDV
$VLQIRUPDo}HVVREUHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVHPGHGH]HPEURGH
HTXHSRVVXHPXPULVFRVLJQLILFDWLYRGHUHVXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQRVVDOGRVFRQWiEHLV
GHDWLYRVHSDVVLYRVQRSUy[LPRDQRILVFDOHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV
x
x
x

7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQWDQJtYHLVSULQFLSDLVSUHPLVVDVHPUHODomR
DRVYDORUHVUHFXSHUiYHLVLQFOXLQGRDUHFXSHUDELOLGDGHGRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGHSURYLV}HVHFRQWLQJrQFLDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVVREUHD
SUREDELOLGDGHHPDJQLWXGHGDVVDtGDVGHUHFXUVRVH
3HUGDHVSHUDGDFRPchargeback: SUHPLVVDVHPUHODomRDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRV
UHODFLRQDGDVDGLVSXWDVIUDXGHVHGHVLVWrQFLDGHFRPSUDSRUSDUWHGRXVXiULRGHQWURGROLPLWH
GHWHPSRHVWDEHOHFLGR

F 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
8PDVpULHGHSROtWLFDVHGLYXOJDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUMXVWRSDUD
DWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURV
$RPHQVXUDURYDORUMXVWRGHXPDWLYRRXXPSDVVLYRD(PSUHVDXVDGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR
WDQWRTXDQWRSRVVtYHO2VYDORUHVMXVWRVVmRFODVVLILFDGRVHPGLIHUHQWHVQtYHLVHPXPDKLHUDUTXLD
EDVHDGDQDVLQIRUPDo}HV inputs XWLOL]DGDVQDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRGDVHJXLQWHIRUPD
x
x
x

1tYHOSUHoRVFRWDGRV QmRDMXVWDGRV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHOLQSXWVH[FHWRRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQR1tYHOTXHVmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYR
RXSDVVLYRGLUHWDPHQWH SUHoRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRGHSUHoRV 
1tYHOLQSXWVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVGH
PHUFDGR LQSXWVQmRREVHUYiYHLV 

$(PSUHVDUHFRQKHFHDVWUDQVIHUrQFLDVHQWUHQtYHLVGDKLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRQRILQDOGRSHUtRGRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPTXHRFRUUHUDPDVPXGDQoDV

0XGDQoDVQDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
$(PSUHVDDSOLFRXLQLFLDOPHQWHD1%&7*,)56H,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGHH
DSOLFRXD1%&7* 5 ,)56DSDUWLUGHGHMDQHLURGH8PDVpULHGHRXWUDVQRYDVQRUPDV
WDPEpPHQWUDUDPHPYLJRUDSDUWLUGHGHMDQHLURGHPDVQmRDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVD
'HYLGRDRVPpWRGRVGHWUDQVLomRHVFROKLGRVSHOD(PSUHVDQDDSOLFDomRGHVVDVQRUPDVDVLQIRUPDo}HV
FRPSDUDWLYDVGHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQmRIRUDPUHDSUHVHQWDGDVSDUDUHIOHWLURVUHTXHULPHQWRV
GDVQRYDVQRUPDVH[FHWRSHODDSUHVHQWDomRVHSDUDGDGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHFRQWDVD
UHFHEHUHDWLYRVFRQWUDWXDLV

1%&7*5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH,)56
$1%&7*,)56HVWDEHOHFHXXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHTXDQGRXPDUHFHLWD
pUHFRQKHFLGDHSRUTXDQWRDUHFHLWDpPHQVXUDGD(OHVXEVWLWXLXD1%&7*5HFHLWDVD1%&7*
&RQWUDWRVGH&RQVWUXomRHLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV'HDFRUGRFRPD1%&7*,)56D
UHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFOLHQWHREWpPRFRQWUROHGRVEHQVRXVHUYLoRV'HWHUPLQDURPRPHQWRGD
WUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSRRXDRORQJRGRWHPSRUHTXHU
MXOJDPHQWR
$(PSUHVDDGRWRXD1%&7*,)56XVDQGRRPpWRGRGHHIHLWRFXPXODWLYR VHPH[SHGLHQWHV
SUiWLFRV FRPRHIHLWRGHDSOLFDomRLQLFLDOGDQRUPDHPGHMDQHLURGH&RQVHTXHQWHPHQWHD
LQIRUPDomRDSUHVHQWDGDSDUDQmRIRLUHDSUHVHQWDGDLVWRpHVWiDSUHVHQWDGDFRQIRUPHUHSRUWDGR
DQWHULRUPHQWHVRED1%&7*D1%&7*HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV$OpPGLVVRRV
UHTXHULPHQWRVGHGLYXOJDomRGD1%&7*,)56HPJHUDOQmRIRUDPDSOLFDGRVjLQIRUPDomR
FRPSDUDWLYD
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1%&7*,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV,)56
$1%&7*,)56HVWDEHOHFHXUHTXHULPHQWRVSDUDUHFRQKHFHUHPHQVXUDUDWLYRVILQDQFHLURV
SDVVLYRVILQDQFHLURVHDOJXQVFRQWUDWRVGHFRPSUDRXYHQGDGHLWHQVQmRILQDQFHLURV(VWDQRUPD
VXEVWLWXLXD1%&7* 5 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR
L

&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
$1%&7*,)56FRQWpPWUrVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHFODVVLILFDomRSDUDDWLYRVILQDQFHLURV
PHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR9DORU-XVWRSRUPHLRGH2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV
³9-25$´ H9DORU-XVWRSRUPHLRGR5HVXOWDGR ³9-5´ $FODVVLILFDomRGHDWLYRVILQDQFHLURVGH
DFRUGRFRPD1%&7*,)56pJHUDOPHQWHEDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYR
ILQDQFHLURpJHUHQFLDGRHHPVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV$1%&7*
,)56HOLPLQRXDVFDWHJRULDVDQWLJDVGD1%&7* 5 GHWtWXORVPDQWLGRVDWpR
YHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD'HDFRUGRFRPD1%&7*
,)56RVGHULYDWLYRVHPEXWLGRVHPTXHRFRQWUDWRSULQFLSDOpXPDWLYRILQDQFHLURQRHVFRSR
GDQRUPDQXQFDVmRVHSDUDGRV(PYH]GLVVRRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURKtEULGRpDYDOLDGRSDUD
FODVVLILFDomRFRPRXPWRGR
$1%&7*,)56UHWHYHHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQD1%&7* 5 
SDUDDFODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV
$DGRomRGD1%&7*,)56QmRWHYHXPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD
(PSUHVDUHODFLRQDGDVDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV

LL 

,PSDLUPHQWGHDWLYRVILQDQFHLURV
$1%&7*,)56VXEVWLWXLXRPRGHORGH³SHUGDVLQFRUULGDV´SRUXPPRGHORGH³SHUGDVGH
FUpGLWRHVSHUDGDV´2QRYRPRGHORGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHODSOLFDVHDRVDWLYRV
ILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDWLYRVGHFRQWUDWRVHLQVWUXPHQWRVGHGtYLGD
PHQVXUDGRVDR9-25$PDVQmRDLQYHVWLPHQWRVHPLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV1RVWHUPRVGD
1%&7*,)56DVSHUGDVGHFUpGLWRVmRUHFRQKHFLGDVPDLVFHGRGRTXHQD1%&7*
5 
(VSHUDVHTXHDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQFOXtGRVQRHVFRSRGR
PRGHORGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGD1%&7*,)56DXPHQWHPHWRUQHPVHPDLV
YROiWHLV$DSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGD1%&7*,)56HP
GHMDQHLURGHQmRWHYHXPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD(PSUHVD

1%&7* 5 $UUHQGDPHQWR,)56
$(PSUHVDDGRWRXD1%&7* 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPHIHLWR
FXPXODWLYRQDGDWDGDDGRomRLQLFLDOLVWRpDSDUWLUGHGHMDQHLURGHFRQVLGHUDQGRRGLUHLWRGH
XVRLJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGHDGRomRLQLFLDOPRGLILFDGD&RQVHTXHQWHPHQWHDV
LQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVDSUHVHQWDGDVSDUDQmRHVWmRUHDSUHVHQWDGDVRXVHMDVmR
DSUHVHQWDGDVFRQIRUPHUHSRUWDGRDQWHULRUPHQWHGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 HLQWHUSUHWDo}HV
UHODFLRQDGDV2VGHWDOKHVGDVPXGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVHVWmRGLYXOJDGRVDEDL[R$OpPGLVVRRV
UHTXHULPHQWRVGHGLYXOJDomRQD1%&7* 5 ,)56HPJHUDOQmRIRUDPDSOLFDGRVDLQIRUPDo}HV
FRPSDUDWLYDV

D 'HILQLomRGHDUUHQGDPHQWR
$QWHULRUPHQWHD(PSUHVDGHWHUPLQDYDQRLQtFLRGRFRQWUDWRVHHOHHUDRXFRQWLQKDXPDUUHQGDPHQWR
FRQIRUPHD1%&,7*$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO$
(PSUHVDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRFRPEDVHQDGHILQLomRGH
DUUHQGDPHQWR
1DWUDQVLomRSDUDD1%&7* 5 ,)56D(PSUHVDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFRFRP
UHODomRjGHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRTXHDYDOLDTXDLVWUDQVDo}HVVmRDUUHQGDPHQWRV$(PSUHVD
DSOLFRXD1%&7* 5 ,)56DSHQDVDFRQWUDWRVSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
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2VFRQWUDWRVTXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 H1%&
,7*QmRIRUDPUHDYDOLDGRVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHXPDUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRPD1%&7*
5 ,)563RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR1%&7* 5 ,)56IRL
DSOLFDGRDSHQDVDFRQWUDWRVILUPDGRVRXDOWHUDGRVHPRXDSyVGHMDQHLUR

E &RPRDUUHQGDWiULR
&RPRDUUHQGDWiULRD(PSUHVDDUUHQGDEDVLFDPHQWHLPyYHLV$(PSUHVDFODVVLILFDYDDQWHULRUPHQWHRV
DUUHQGDPHQWRVFRPRRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLURVFRPEDVHHPVXDDYDOLDomRVREUHVHRDUUHQGDPHQWR
WUDQVIHULDVLJQLILFDWLYDPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHGRDWLYRVXEMDFHQWHj
(PSUHVD'HDFRUGRFRPD1%&7* 5 ,)56D(PSUHVDUHFRQKHFHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRH
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLVRXVHMDHVVHVDUUHQGDPHQWRVHVWmR
QREDODQoRSDWULPRQLDO
1RLQtFLRRXQDPRGLILFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRD(PSUHVD
DORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHPVHXSUHoR
LQGLYLGXDO
1RHQWDQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVLPRELOLiULRVD(PSUHVDRSWRXSRUQmRVHSDUDURVFRPSRQHQWHVTXHQmR
VmRGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DURDUUHQGDPHQWRHRVFRPSRQHQWHVGHQmRDUUHQGDPHQWRDVVRFLDGRV
FRPRXP~QLFRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWR
$QWHULRUPHQWHD(PSUHVDFODVVLILFDYDRVDUUHQGDPHQWRVLPRELOLiULRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLV
GHDFRUGRFRPD1%&7* 5 1DWUDQVLomRSDUDHVVHVDUUHQGDPHQWRVRVSDVVLYRVGH
DUUHQGDPHQWRIRUDPPHQVXUDGRVSHORYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVUHPDQHVFHQWHVGRDUUHQGDPHQWR
GHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD(PSUHVDHPGHMDQHLURGH2VDWLYRVGH
GLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRV
x

3RUXPYDORULJXDODRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDMXVWDGRSHORYDORUGHTXDLVTXHU
UHFHELPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRDQWHFLSDGRVRXDFXPXODGRVD(PSUHVDDSOLFRXHVVD
DERUGDJHPDRVHXDUUHQGDPHQWRLPRELOLiULR

$(PSUHVDWHVWRXVHXVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOQDGDWD
GHWUDQVLomRHFRQFOXLXTXHQmRKiLQGLFDomRGHTXHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDSUHVHQWHPSUREOHPDV
GHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$(PSUHVDXWLOL]RXYiULRVH[SHGLHQWHVSUiWLFRVDRDSOLFDUD1%&7* 5 ,)56DDUUHQGDPHQWRV
DQWHULRUPHQWHFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 (P
SDUWLFXODU
x
x

H[FOXLXRVFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVGDPHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGD
DSOLFDomRLQLFLDOH
XWLOL]RXLQIRUPDomRUHWURVSHFWLYDDRGHWHUPLQDURSUD]RGRDUUHQGDPHQWR


F ,PSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
1DWUDQVLomRSDUDD1%&7* 5 ,)56D(PSUHVDUHFRQKHFHXDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDGLFLRQDLVH
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRDGLFLRQDLV2LPSDFWRQDWUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R






$WLYRVGHGLUHLWRGHXVRQRWDH[SOLFDWLYDQ



3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQmRFLUFXODQWHQRWDH[SOLFDWLYDQ



$RPHQVXUDURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLVD
(PSUHVDGHVFRQWRXRVSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRXWLOL]DQGRVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPR
HPGHMDQHLURGH$WD[DPpGLDSRQGHUDGDDSOLFDGDpGHHIRLREWLGDSRUPHLRGH
FRQVXOWDDEDQFRVGHSULPHLUDOLQKDSDUDDDTXLVLomRGHXPDWLYRVLPLODU
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&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDOHPGHMDQHLURGH





'HVFRQWDGRXVDQGRDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRHPGHMDQHLURGH

 

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRVHPGHMDQHLURGH



%DVHGHPHQVXUDomR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomRGRVVHJXLQWHV
LWHQVPDWHULDLVTXHVmRPHQVXUDGRVDFDGDGDWDGHUHSRUWHHUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
x

RVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWR



3ROtWLFDVFRQWiEHLV
$(PSUHVDDSOLFRXDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGHVFULWDVDEDL[RGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHDWRGRVRVH[HUFtFLRV
DSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVDOYRLQGLFDomRDRFRQWUiULR

D 7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD
7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGDVSDUDRUHDOSHODVWD[DVGHFkPELRQDVGDWDVGDV
WUDQVDo}HV
$WLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVGHQRPLQDGRVHDSXUDGRVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVQDGDWDGREDODQoRVmR
UHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQDTXHODGDWD$WLYRVHSDVVLYRVQmRPRQHWiULRVTXHVmR
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRUHFRQYHUWLGRVSDUDRUHDOjWD[DGHFkPELRQD
GDWDHPTXHRYDORUMXVWRIRLGHWHUPLQDGR,WHQVQmRPRQHWiULRVTXHVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQRFXVWR
KLVWyULFRHPPRHGDHVWUDQJHLUDVmRFRQYHUWLGRVSHODWD[DGHFkPELRQDGDWDGDWUDQVDomR$VGLIHUHQoDV
GHPRHGDVHVWUDQJHLUDVUHVXOWDQWHVGDFRQYHUVmRVmRJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR

E 2SHUDo}HVHPRXWUDMXULVGLomR±6XFXUVDO$UJHQWLQD


(PGHRXWXEURGHD(PSUHVDFRQVWLWXLX(QMRHLFRPEU$FWLYLGDGHVGH,QWHUQHW/WGD±6XFXUVDO
$UJHQWLQDFRPVHGHHP6XLSDFKD3LVR&LXGDG$XWzQRPDGH%XHQRV$LUHV±$UJHQWLQDFRPR
REMHWLYRGHDYDOLDUHUHSOLFDURPRGHORGHQHJyFLRVQHVVHSDtV$VDWLYLGDGHVGHVVDVXFXUVDOIRUDP
HQFHUUDGDVHPPDLRGH'XUDQWHRSHUtRGRGHIXQFLRQDPHQWRD6XFXUVDOQmRWHYHRSHUDo}HV
UHOHYDQWHV


F 5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
$(PSUHVDHIHWXRXDDGRomRGD1%&7*±5HFHLWDGHFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV,)56HPGH
MDQHLURGH$QRUPDWURX[HRVSULQFtSLRVTXHXPDHQWLGDGHGHYHDSOLFDUSDUDGHWHUPLQDUD
PHQVXUDomRGDUHFHLWDHFRPRHTXDQGRHODpUHFRQKHFLGDEDVHDGDHPFLQFRSDVVRV  LGHQWLILFDomR
GRVFRQWUDWRVFRPRVFOLHQWHV  LGHQWLILFDomRGDVREULJDo}HVGHGHVHPSHQKRSUHYLVWDVQRVFRQWUDWRV
 GHWHUPLQDomRGRSUHoRGDWUDQVDomR  DORFDomRGRSUHoRGDWUDQVDomRjREULJDomRGHSHUIRUPDQFH
SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVH  UHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWDTXDQGRDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpDWHQGLGD
$QRYDQRUPDVXEVWLWXLXD1%&7*&RQWUDWRVGH&RQVWUXomRD1%&7*±5HFHLWDVH
FRUUHVSRQGHQWHVLQWHUSUHWDo}HV
$(PSUHVDDGRWRXDQRYDQRUPDQDGDWDGHYLJrQFLDUHTXHULGDGHIRUPDSURVSHFWLYDSRLVDYDOLRXRV
LPSDFWRVGHWDOKDGRVGRVDVSHFWRVUHIHUHQWHVjPHQVXUDomRHGLYXOJDomRGDVREULJDo}HVGH
SHUIRUPDQFHHFRQWUDSDUWLGDHVSHUDGDQDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGHEHP
FRPRHIHWXRXDQiOLVHGHGHWHUPLQDGDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVHVWDEHOHFLGDVQRPRPHQWRGDFRQWUDWDomR
GRVVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRHSURSDJDQGDFXMRVHIHLWRVGDDYDOLDomRGRVLPSDFWRVGHDGRomRD1%&
7*,)56QmRIRUDPVLJQLILFDWLYRVSDUDDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVD
$VHVWLPDWLYDVGHSHUGDUHODFLRQDGDVDRchargebackVmRUHFRQKHFLGDVTXDQGRQHFHVViULRMXQWDPHQWH
DRDWLQJLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHSDUDUHSUHVHQWDURPRQWDQWHHVSHUDGRGHUHFHLWDVVREUHRV
VHUYLoRVWUDQVIHULGRV
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1mRKiFRPSRQHQWHGHILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPFOLHQWHV QHPGHFODUDGD
GHIRUPDH[SUHVVDQRFRQWUDWRQHPGHIRUPDLPSOtFLWDSHORVWHUPRVGHSDJDPHQWRSDFWXDGRVSHODV
SDUWHV 7DPEpPQmRKiFRPSRQHQWHGHFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUDRFOLHQWHQRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV
SHOD(PSUHVD$FRQWUDSUHVWDomRSURPHWLGDDRFOLHQWHHVWiGHFODUDGDH[SUHVVDPHQWHHPFRQWUDWRRX
DFRUGRUHDOL]DGRHKiQmRSUHYLVmRGHYDULDELOLGDGHVREUHDVWUDQVDo}HVGHUHFHLWDV
$VHJXLUHVWmRGHWDOKDGDVDVSULQFLSDLVOLQKDVGHVHUYLoR
L

5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR
$(PSUHVDUHFRQKHFHUHFHLWDVSHODLQWHUPHGLDomRGRFRPpUFLRRQOLQH ³marketplace´ SRUPHLR
GHVXDSODWDIRUPDYLUWXDO VLWH $UHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRpUHFRQKHFLGDTXDQGRDREULJDomRGH
SHUIRUPDQFHpVDWLVIHLWDHPXPFHUWRSRQWRQRWHPSRRFRUUHQGRVHWHGLDVDDSyVDHQWUHJDGRV
SURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVGRYHQGHGRUDRFRPSUDGRU

LL 

5HFHLWDGHSXEOLFLGDGH
$(PSUHVDLQFRUUHXQRVH[HUFtFLRVGHHHPUHFHLWDVGHSXEOLFLGDGHYLUWXDOHPVHX
VLWHDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpDWLQJLGDHPXPFHUWRSRQWRQRWHPSRTXDQGRRFRUUHUD
YHLFXODomRGDSXEOLFLGDGHQRVLWH


,GHQWLILFDomRGRFRQWUDWRFRPRFOLHQWH
2VDFRUGRVFHOHEUDGRV WHUPRVHFRQGLo}HV HQWUHD(PSUHVDHRVXVXiULRVFRQWpPVXEVWkQFLD
FRPHUFLDOXPDYH]TXHVmRDSURYDGRVSHODVSDUWHVHRVGLUHLWRVGHFDGDSDUWHEHPFRPRDVFRQGLo}HV
GHSDJDPHQWRVmRLGHQWLILFDGDV

5HPXQHUDomRHVSHUDGDHDORFDomRGDUHPXQHUDomR
$(PSUHVDDGRWDRSURFHGLPHQWRGHUHFRQKHFHUUHFHLWDVUHIHUHQWHVjSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
LQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGHPHGLDQWHDRDWHQGLPHQWRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHFRQWUDWXDLVSHOR
YDORUTXHUHIOLWDRYDORUGDFRQWUDSUHVWDomRjTXDOHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGDWUDQVIHUrQFLDGRV
VHUYLoRVSURPHWLGRVDRFOLHQWH'HVVDIRUPDD(PSUHVDVDWLVID]DREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHP
PRPHQWRHVSHFtILFRGRWHPSRUHIHUHQWHUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRHSXEOLFLGDGH

G %HQHItFLRVDHPSUHJDGRV
L

%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV
2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRVVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVDVGH
SHVVRDOFRQIRUPHRVHUYLoRFRUUHVSRQGHQWHVHMDSUHVWDGR2SDVVLYRpUHFRQKHFLGRSHOR
PRQWDQWHGRSDJDPHQWRHVSHUDGRFDVRD(PSUHVDWHQKDXPDREULJDomRSUHVHQWHOHJDORX
FRQVWUXWLYDGHSDJDUHVVHPRQWDQWHHPIXQomRGHVHUYLoRSDVVDGRSUHVWDGRSHORHPSUHJDGRHD
REULJDomRSRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQILiYHO

LL 

%HQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLR
2VEHQHItFLRVGHWpUPLQRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDGHVSHVDTXDQGRD
(PSUHVDQmRSRGHPDLVUHWLUDUDRIHUWDGHVVHVEHQHItFLRVHTXDQGRD(PSUHVDUHFRQKHFHRV
FXVWRVGHXPDUHHVWUXWXUDomR&DVRSDJDPHQWRVVHMDPOLTXLGDGRVGHSRLVGHPHVHVGDGDWD
GREDODQoRHQWmRHOHVVmRGHVFRQWDGRVDRVVHXVYDORUHVSUHVHQWHV

H 5HFHLWDVILQDQFHLUDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
$VUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVGD(PSUHVDFRPSUHHQGHP
x
x
x
x
x

UHFHLWDGHMXURV
GHVSHVDGHMXURV
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
JDQKRVSHUGDVOtTXLGRVGHYDULDomRFDPELDOVREUHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
SHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO HUHYHUV}HV VREUHLQYHVWLPHQWRVHPWtWXORVGHGtYLGD
FRQWDELOL]DGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
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$UHFHLWDHDGHVSHVDGHMXURVVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRSHORPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV
$³WD[DGHMXURVHIHWLYD´pDWD[DTXHGHVFRQWDH[DWDPHQWHRVSDJDPHQWRVRXUHFHELPHQWRVHPFDL[D
IXWXURVHVWLPDGRVDRORQJRGDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURDR
x
x

YDORUFRQWiELOEUXWRGRDWLYRILQDQFHLURRX
DRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYRILQDQFHLUR

1RFiOFXORGDUHFHLWDRXGDGHVSHVDGHMXURVDWD[DGHMXURVHIHWLYDLQFLGHVREUHRYDORUFRQWiELOEUXWR
GRDWLYR TXDQGRRDWLYRQmRHVWLYHUFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomR RXDRFXVWRDPRUWL]DGRGRSDVVLYR
1RHQWDQWRDUHFHLWDGHMXURVpFDOFXODGDSRUPHLRGDDSOLFDomRGDWD[DGHMXURVHIHWLYDDRFXVWR
DPRUWL]DGRGRDWLYRILQDQFHLURTXHDSUHVHQWDSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRGHSRLVGRUHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDO&DVRRDWLYRQmRHVWHMDPDLVFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDomRRFiOFXORGDUHFHLWDGHMXURVYROWDD
VHUIHLWRFRPEDVHQRYDORUEUXWR

I ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHGLIHULGRVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDV
DOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDOGHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5PLOSDUD
LPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUROtTXLGRH
FRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDD
GROXFURUHDOGRH[HUFtFLR
$GHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRPSUHHQGHRVLPSRVWRVGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRUUHQWHVHGLIHULGRV2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRD
PHQRVTXHHVWHMDPUHODFLRQDGRVjFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXDLWHQVGLUHWDPHQWHUHFRQKHFLGRVQR
SDWULP{QLROtTXLGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
$(PSUHVDGHWHUPLQRXTXHRVMXURVHPXOWDVUHODFLRQDGRVDRLPSRVWRGHUHQGDHjFRQWULEXLomRVRFLDO
LQFOXLQGRWUDWDPHQWRVILVFDLVLQFHUWRVQmRDWHQGHPDGHILQLomRGHLPSRVWRGHUHQGDHSRUWDQWRIRUDP
FRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPR1%&7* 5 3URYLV}HV3DVVLYRV&RQWLQJHQWHVH$WLYRV
&RQWLQJHQWHV ,$6 
L

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
$GHVSHVDGHLPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVWLPDGRVREUHROXFURRX
SUHMXt]RWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRV
DQWHULRUHV2PRQWDQWHGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVDSDJDURXDUHFHEHUpUHFRQKHFLGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOFRPRDWLYRRXSDVVLYRILVFDOSHODPHOKRUHVWLPDWLYDGRYDORUHVSHUDGRGRVLPSRVWRVD
VHUHPSDJRVRXUHFHELGRVTXHUHIOHWHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDVXDDSXUDomRVHKRXYHU(OH
pPHQVXUDGRFRPEDVHQDVWD[DVGHLPSRVWRVGHFUHWDGDVQDGDWDGREDODQoR
2VDWLYRVHSDVVLYRVILVFDLVFRUUHQWHVVmRFRPSHQVDGRVVRPHQWHVHFHUWRVFULWpULRVIRUHP
DWHQGLGRV

LL 

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
2VWULEXWRVGLIHULGRVTXDQGRDSOLFiYHOVmRFDOFXODGRVVREUHRVSUHMXt]RVILVFDLVHGLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVHIHWXDGDVQRUHVXOWDGRFRQWiELOSDUDILQVGD
GHWHUPLQDomRGRUHVXOWDGRWULEXWiULR$(PSUHVDQmRHIHWXDRUHJLVWURGHLPSRVWRGLIHULGRVREUH
SUHMXt]RILVFDOHPGHFRUUrQFLDGDDXVrQFLDGHOXFURWULEXWiYHOIXWXURRLPSRVWRGLIHULGRUHJLVWUDGR
VHUHIHUHDGLIHUHQoDWHPSRUiULDGHFRUUHQWHGDVDGLo}HVHH[FOXV}HVUHODFLRQDGDVDDGRomRGR
1%&7* 5 ±$UUHQGDPHQWRV,)56

J ,PRELOL]DGR
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
,WHQVGRLPRELOL]DGRVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRKLVWyULFRGHDTXLVLomRRXFRQVWUXomRTXHLQFOXL
RVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRVGHGX]LGRGHGHSUHFLDomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDV
DFXPXODGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
4XDQGRSDUWHVVLJQLILFDWLYDVGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRWrPGLIHUHQWHVYLGDV~WHLVHODVVmR
UHJLVWUDGDVFRPRLWHQVVHSDUDGRV FRPSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR
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4XDLVTXHUJDQKRVHSHUGDVQDDOLHQDomRGHXPLWHPGRLPRELOL]DGRVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGR
LL 

&XVWRVVXEVHTXHQWHV
&XVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHQDVTXDQGRpSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRV
IXWXURVDVVRFLDGRVFRPRVJDVWRVVHUmRDXIHULGRVSHOD(PSUHVD

LLL 

'HSUHFLDomR
$GHSUHFLDomRpFDOFXODGDSDUDDPRUWL]DURFXVWRGHLWHQVGRDWLYRLPRELOL]DGROtTXLGRGHVHXV
YDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRVXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV$
GHSUHFLDomRpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR
$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRDWLYRLPRELOL]DGRVmRDVVHJXLQWHV


0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
%HQIHLWRULDV
0yYHLVHXWHQVtOLRV
'LUHLWRGHXVR
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DQRV

DQRV

D
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D

DQRV

DQRV

DQRV

D





D  $GHSUHFLDomRGDVEHQIHLWRULDVHGRGLUHLWRGHXVRpFDOFXODGDSHORSUD]RFRQWUDWXDOGH
XWLOL]DomRFRQIRUPHRVFRQWUDWRVUHDOL]DGRVSHOD(PSUHVDTXHHPPpGLDpGHDQRV
2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR

K $WLYRVLQWDQJtYHLV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR
3HVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR
*DVWRVFRPDWLYLGDGHVGHSHVTXLVDVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV
2VJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHVHRVFXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
SXGHUHPVHUPHQVXUDGRVGHPDQHLUDFRQILiYHOVHRSURGXWRRXSURFHVVRIRUWHFQLFDPHQWHH
FRPHUFLDOPHQWHYLiYHOVHRVEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVIRUHPSURYiYHLVHVHD(PSUHVDWLYHU
DLQWHQomRHUHFXUVRVVXILFLHQWHVSDUDFRQFOXLURGHVHQYROYLPHQWRHXVDURXYHQGHURDWLYR2V
GHPDLVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV$SyVR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVJDVWRVFRPGHVHQYROYLPHQWRFDSLWDOL]DGRVVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWR
GHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO

2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLV
2XWURVDWLYRVLQWDQJtYHLVTXHVmRDGTXLULGRVSHOD(PSUHVDHTXHWrPYLGDV~WHLVILQLWDVVmR
PHQVXUDGRVSHORFXVWRGHGX]LGRGDDPRUWL]DomRDFXPXODGDHTXDLVTXHUSHUGDVDFXPXODGDVSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
LL 

*DVWRVVXEVHTXHQWHV
2VJDVWRVVXEVHTXHQWHVVmRFDSLWDOL]DGRVVRPHQWHTXDQGRHOHVDXPHQWDPRVEHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVLQFRUSRUDGRVDRDWLYRHVSHFtILFRDRVTXDLVVHUHODFLRQDP7RGRVRVRXWURV
JDVWRVLQFOXLQGRJDVWRVFRPiJLRJHUDGRLQWHUQDPHQWHHPDUFDVHSDWHQWHVVmRUHFRQKHFLGRVQR
UHVXOWDGRFRQIRUPHLQFRUULGRV

LLL 

$PRUWL]DomR
$DPRUWL]DomRpFDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGROLQHDUEDVHDGRQDYLGD~WLOHVWLPDGDGRVLWHQV
OtTXLGRGHVHXVYDORUHVUHVLGXDLVHVWLPDGRV$DPRUWL]DomRpJHUDOPHQWHUHFRQKHFLGDQR
UHVXOWDGR
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$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRVLQWDQJtYHLVVmRDVVHJXLQWHV












6RIWZDUH L 

DQRV

DQRV

DQRV

3ODWDIRUPD±VLWH LL 

DQRV

DQRV

DQRV

L  5HIHUHPVHDVRIWZDUHVDGTXLULGRVVHSDUDGDPHQWHSDUDXVRQDVIXQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVH
FRPHUFLDLVGD(PSUHVD
LL  5HIHUHVHDRVJDVWRVLQFRUULGRVQDPHGLGDHPTXHRFRQWH~GRGDSODWDIRUPDpGHVHQYROYLGR
SDUDRXWURVILQVTXHQmRVHMDPDQXQFLDUHSURPRYHURVSURGXWRVHVHUYLoRVVmRGHQDWXUH]D
VHPHOKDQWHjIDVHGHGHVHQYROYLPHQWR$VGHVSHVDVLQFRUULGDVQHVVDVHWDSDVVmRLQFOXtGDV
QRFXVWRGDSODWDIRUPDHUHFRQKHFLGRFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHOXPDYH]TXHRVJDVWRV
SRGHPVHUGLUHWDPHQWHDWULEXtGRVRXDORFDGRVGHIRUPDUD]RiYHOHFRQVLVWHQWHjSUHSDUDomR
GRVLWHSDUDDILQDOLGDGHSUHWHQGLGD
$SODWDIRUPDUHJLVWUDGDFRPRXPDWLYRLQWDQJtYHODSyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODSOLFDQGRRV
UHTXLVLWRVGD1%&7* 5 $WLYR,QWDQJtYHO ,$6 pDPRUWL]DGDSHORSHUtRGRHVSHUDGRGH
YLGD~WLOHEHQHItFLRHFRQ{PLFRGHDQRVHDYDOLDGRSRUimpairmentTXDQGRHVHKRXYHU
LQGLFDWLYRVSDUDWDO
2VPpWRGRVGHDPRUWL]DomRDVYLGDV~WHLVHRVYDORUHVUHVLGXDLVVmRUHYLVWRVDFDGDGDWDGH
EDODQoRHDMXVWDGRVFDVRVHMDDSURSULDGR

L ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
L

5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRLQLFLDO
$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHRVWtWXORVGHGtYLGDHPLWLGRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQD
GDWDHPTXHIRUDPRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV
LQLFLDOPHQWHTXDQGRD(PSUHVDVHWRUQDUSDUWHGDVGLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWR
8PDWLYRILQDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWHGH
ILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYR RXSDVVLYRILQDQFHLURpLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRDRYDORUMXVWR
DFUHVFLGRSDUDXPLWHPQmRPHQVXUDGRDR9-5RVFXVWRVGHWUDQVDomRTXHVmRGLUHWDPHQWH
DWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRRXHPLVVmR8PFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXPFRPSRQHQWH
VLJQLILFDWLYRGHILQDQFLDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRSUHoRGDRSHUDomR

LL 

&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRVXEVHTXHQWH
$WLYRVILQDQFHLURV
1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRFXVWR
DPRUWL]DGRDR9-25$LQVWUXPHQWRGHGtYLGDDR9-25$LQVWUXPHQWRSDWULPRQLDORXDR9-5
2VDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRUHFODVVLILFDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDODQmR
VHUTXHD(PSUHVDPXGHRPRGHORGHQHJyFLRVSDUDDJHVWmRGHDWLYRVILQDQFHLURVHQHVWHFDVR
WRGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVDIHWDGRVVmRUHFODVVLILFDGRVQRSULPHLURGLDGRSHUtRGRGH
DSUHVHQWDomRSRVWHULRUjPXGDQoDQRPRGHORGHQHJyFLRV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5
x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVSDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRUHODWLYRV
VRPHQWHDRSDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRDR9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5
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x
x

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWR
GHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH
VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRDSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGHXPLQYHVWLPHQWRHPXPLQVWUXPHQWRSDWULPRQLDOTXHQmRVHMD
PDQWLGRSDUDQHJRFLDomRD(PSUHVDSRGHRSWDULUUHYRJDYHOPHQWHSRUDSUHVHQWDUDOWHUDo}HV
VXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP25$(VVDHVFROKDpIHLWDLQYHVWLPHQWRSRU
LQYHVWLPHQWR
7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR
9-25$FRQIRUPHGHVFULWRDFLPDVmRFODVVLILFDGRVFRPRDR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD
(PSUHVDGHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDDRV
UHTXLVLWRVSDUDVHUPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-25$FRPRDR9-5VHLVVRHOLPLQDU
RXUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELOTXHGHRXWUDIRUPDVXUJLULD

$WLYRVILQDQFHLURV$YDOLDomRGRPRGHORGHQHJyFLR
$(PSUHVDUHDOL]DXPDDYDOLDomRGRREMHWLYRGRPRGHORGHQHJyFLRVHPTXHXPDWLYRILQDQFHLURp
PDQWLGRHPFDUWHLUDSRUTXHLVVRUHIOHWHPHOKRUDPDQHLUDSHODTXDORQHJyFLRpJHULGRHDV
LQIRUPDo}HVVmRIRUQHFLGDVj$GPLQLVWUDomR$VLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVLQFOXHP
x

x
x
x
x

DVSROtWLFDVHREMHWLYRVHVWLSXODGRVSDUDDFDUWHLUDHRIXQFLRQDPHQWRSUiWLFRGHVVDV
SROtWLFDV(OHVLQFOXHPDTXHVWmRGHVDEHUVHDHVWUDWpJLDGD$GPLQLVWUDomRWHPFRPRIRFRD
REWHQomRGHUHFHLWDVGHMXURVFRQWUDWXDLVDPDQXWHQomRGHXPGHWHUPLQDGRSHUILOGHWD[D
GHMXURVDFRUUHVSRQGrQFLDHQWUHDGXUDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVHDGXUDomRGHSDVVLYRV
UHODFLRQDGRVRXVDtGDVHVSHUDGDVGHFDL[DRXDUHDOL]DomRGHIOX[RVGHFDL[DSRUPHLRGD
YHQGDGHDWLYRV
FRPRRGHVHPSHQKRGDFDUWHLUDpDYDOLDGRHUHSRUWDGRj$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
RVULVFRVTXHDIHWDPRGHVHPSHQKRGRPRGHORGHQHJyFLRV HRDWLYRILQDQFHLURPDQWLGR
QDTXHOHPRGHORGHQHJyFLRV HDPDQHLUDFRPRDTXHOHVULVFRVVmRJHUHQFLDGRV
FRPRRVJHUHQWHVGRQHJyFLRVmRUHPXQHUDGRVSRUH[HPSORVHDUHPXQHUDomRpEDVHDGD
QRYDORUMXVWRGRVDWLYRVJHULGRVRXQRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVREWLGRVH
DIUHTXrQFLDRYROXPHHRPRPHQWRGDVYHQGDVGHDWLYRVILQDQFHLURVQRVSHUtRGRV
DQWHULRUHVRVPRWLYRVGHWDLVYHQGDVHVXDVH[SHFWDWLYDVVREUHYHQGDVIXWXUDV

$VWUDQVIHUrQFLDVGHDWLYRVILQDQFHLURVSDUDWHUFHLURVHPWUDQVDo}HVTXHQmRVHTXDOLILFDPSDUDR
GHVUHFRQKHFLPHQWRQmRVmRFRQVLGHUDGDVYHQGDVGHPDQHLUDFRQVLVWHQWHFRPRUHFRQKHFLPHQWR
FRQWtQXRGRVDWLYRVGD(PSUHVD
2VDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVSDUDQHJRFLDomRRXJHUHQFLDGRVFRPGHVHPSHQKRDYDOLDGRFRP
EDVHQRYDORUMXVWRVmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

$WLYRVILQDQFHLURV±DYDOLDomRVREUHVHRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVmR
VRPHQWHSDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHGHMXURV
3DUDILQVGHVVDDYDOLDomRR³SULQFLSDO´pGHILQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRILQDQFHLURQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2V³MXURV´VmRGHILQLGRVFRPRXPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLUR
QRWHPSRHSHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGR
SHUtRGRGHWHPSRHSHORVRXWURVULVFRVHFXVWRVEiVLFRVGHHPSUpVWLPRV SRUH[HPSORULVFRGH
OLTXLGH]HFXVWRVDGPLQLVWUDWLYRV DVVLPFRPRXPDPDUJHPGHOXFUR
$(PSUHVDFRQVLGHUDRVWHUPRVFRQWUDWXDLVGRLQVWUXPHQWRSDUDDYDOLDUVHRVIOX[RVGHFDL[D
FRQWUDWXDLVVmRVRPHQWHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHGHMXURV,VVRLQFOXLDDYDOLDomRVREUHVHR
DWLYRILQDQFHLURFRQWpPXPWHUPRFRQWUDWXDOTXHSRGHULDPXGDURPRPHQWRRXRYDORUGRVIOX[RV
GHFDL[DFRQWUDWXDLVGHIRUPDTXHHOHQmRDWHQGHULDHVVDFRQGLomR$RID]HUHVVDDYDOLDomRD
(PSUHVDFRQVLGHUD
x
x
x

HYHQWRVFRQWLQJHQWHVTXHPRGLILTXHPRYDORURXRDpSRFDGRVIOX[RVGHFDL[D
WHUPRVTXHSRVVDPDMXVWDUDWD[DFRQWUDWXDOLQFOXLQGRWD[DVYDULiYHLV
RSUpSDJDPHQWRHDSURUURJDomRGRSUD]RH
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x

RVWHUPRVTXHOLPLWDPRDFHVVRGD(PSUHVDDIOX[RVGHFDL[DGHDWLYRVHVSHFtILFRV SRU
H[HPSOREDVHDGRVQDSHUIRUPDQFHGHXPDWLYR 

2SDJDPHQWRDQWHFLSDGRpFRQVLVWHQWHFRPRFULWpULRGHSDJDPHQWRVGRSULQFLSDOHMXURVFDVRR
YDORUGRSUpSDJDPHQWRUHSUHVHQWHHPVXDPDLRUSDUWHYDORUHVQmRSDJRVGRSULQFLSDOHGHMXURV
VREUHRYDORUGRSULQFLSDOSHQGHQWHRTXHSRGHLQFOXLUXPDFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmR
DQWHFLSDGDGRFRQWUDWR$OpPGLVVRFRPUHODomRDXPDWLYRILQDQFHLURDGTXLULGRSRUXPYDORU
PHQRURXPDLRUGRTXHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRDSHUPLVVmRRXDH[LJrQFLDGHSUp
SDJDPHQWRSRUXPYDORUTXHUHSUHVHQWHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWRPDLVRVMXURVFRQWUDWXDLV
TXHWDPEpPSRGHLQFOXLUFRPSHQVDomRUD]RiYHOSHODUHVFLVmRDQWHFLSDGDGRFRQWUDWR 
DFXPXODGRV PDVQmRSDJRV VmRWUDWDGDVFRPRFRQVLVWHQWHVFRPHVVHFULWpULRVHRYDORUMXVWRGR
SUpSDJDPHQWRIRULQVLJQLILFDQWHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO

$WLYRVILQDQFHLURV0HQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRVHSHUGDV
$WLYRVILQDQFHLURV (VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2UHVXOWDGROtTXLGR
D9-5
LQFOXLQGRMXURVRXUHFHLWDGHGLYLGHQGRVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRR
$WLYRVILQDQFHLURV
PpWRGRGHMXURVHIHWLYRV2FXVWRDPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRUSHUGDVSRULPSDLUPHQW$
DFXVWR
UHFHLWDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHRLPSDLUPHQWVmRUHFRQKHFLGRVQR
DPRUWL]DGR
UHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRXSHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRVGH
GtYLGDD9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR$UHFHLWDGHMXURV
FDOFXODGDXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHLPSDLUPHQW
VmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR2XWURVUHVXOWDGRVOtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRRUHVXOWDGRDFXPXODGRHP25$pUHFODVVLILFDGRSDUDR
UHVXOWDGR

,QVWUXPHQWRV
SDWULPRQLDLVD
9-25$

(VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHDRYDORUMXVWR2VGLYLGHQGRVVmR
UHFRQKHFLGRVFRPRJDQKRQRUHVXOWDGRDPHQRVTXHRGLYLGHQGRUHSUHVHQWH
FODUDPHQWHXPDUHFXSHUDomRGHSDUWHGRFXVWRGRLQYHVWLPHQWR2XWURVUHVXOWDGRV
OtTXLGRVVmRUHFRQKHFLGRVHP25$HQXQFDVmRUHFODVVLILFDGRVSDUDRUHVXOWDGR

3DVVLYRVILQDQFHLURVFODVVLILFDomRPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHHJDQKRV
HSHUGDV
2VSDVVLYRVILQDQFHLURVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-5
8PSDVVLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRFDVR
IRUFODVVLILFDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRIRUXPGHULYDWLYRRXIRUGHVLJQDGRFRPRWDOQR
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO3DVVLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-5VmRPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRH
RUHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR2XWURVSDVVLYRVILQDQFHLURVVmR
VXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV$
GHVSHVDGHMXURVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR4XDOTXHUJDQKRRX
SHUGDQRGHVUHFRQKHFLPHQWRWDPEpPpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
LLL 

'HVUHFRQKHFLPHQWR
$WLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPDWLYRILQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVIOX[RVGHFDL[D
GRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGRD(PSUHVDWUDQVIHUHRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRV
IOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRILQDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQDTXDOVXEVWDQFLDOPHQWH
WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXQDTXDOD
(PSUHVDQHPWUDQVIHUHQHPPDQWpPVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGD
WLWXODULGDGHGRDWLYRILQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRILQDQFHLUR
$(PSUHVDUHDOL]DWUDQVDo}HVHPTXHWUDQVIHUHDWLYRVUHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOPDV
PDQWpPWRGRVRXVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGRVDWLYRVWUDQVIHULGRV1HVVHV
FDVRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRVmRGHVUHFRQKHFLGRV
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3DVVLYRVILQDQFHLURV
$(PSUHVDGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRVXDREULJDomRFRQWUDWXDOpUHWLUDGD
FDQFHODGDRXH[SLUD$(PSUHVDWDPEpPGHVUHFRQKHFHXPSDVVLYRILQDQFHLURTXDQGRRVWHUPRV
VmRPRGLILFDGRVHRVIOX[RVGHFDL[DGRSDVVLYRPRGLILFDGRVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVFDVR
HPTXHXPQRYRSDVVLYRILQDQFHLUREDVHDGRQRVWHUPRVPRGLILFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR
1RGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPSDVVLYRILQDQFHLURDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOH[WLQWRHD
FRQWUDSUHVWDomRSDJD LQFOXLQGRDWLYRVWUDQVIHULGRVTXHQmRWUDQVLWDPSHORFDL[DRXSDVVLYRV
DVVXPLGRV pUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGR$(PSUHVDFRPRSDUWHGHVXDSROtWLFDGHIOX[RGHFDL[D
SURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGRVUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWRGDIRUPD
TXHUHFRQKHFHRSDVVLYRDQWHFLSDGRHDGHVSHVDILQDQFHLUDDXIHULGDQHVWDRSHUDomRYLVWRTXH
HPHVVrQFLDWDLVDQWHFLSDo}HVWHPFDUDFWHUtVWLFDGHLQVWUXPHQWRGHGtYLGDHPGHFRUUrQFLDGD
QmRVDWLVIDomRGDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHHFRQVHTXHQWHPHQWHUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD
LY 

&RPSHQVDomR
2VDWLYRVRXSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQREDODQoR
SDWULPRQLDOTXDQGRHVRPHQWHTXDQGRD(PSUHVDWHQKDDWXDOPHQWHXPGLUHLWROHJDOPHQWH
H[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVYDORUHVHWHQKDDLQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXGH
UHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH

M &DSLWDOVRFLDO
L

$o}HV
&XVWRVDGLFLRQDLVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjHPLVVmRGHDo}HVHVmRUHFRQKHFLGRVFRPRUHGXWRUHV
GRSDWULP{QLROtTXLGR(IHLWRVGHLPSRVWRVUHODFLRQDGRVDRVFXVWRVGHVVDVWUDQVDo}HVHVWmR
FRQWDELOL]DGDVFRQIRUPHD1%&7* 5  ,$6 

N 5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO impairment 
L

$WLYRVILQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHDWLYRVFRQWUDWXDLV
$(PSUHVDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUH
x
x

DWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
DWLYRVGHFRQWUDWR

$(PSUHVDPHQVXUDDSURYLVmRSDUDSHUGDHPXPPRQWDQWHLJXDOjSHUGDSRUFKDUJHEDFNH
GLVSXWDVHVWDVSHUGDVVmRUHFRQKHFLGDVQDDORFDomRGRSUHoRSDJRQRUHFRQKHFLPHQWRGD
UHFHLWD
LL 

$WLYRVQmRILQDQFHLURV
(PFDGDGDWDGHUHSRUWHD(PSUHVDUHYLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGHVHXVDWLYRVQmRILQDQFHLURV
H[FHWRDWLYRVFRQWUDWXDLVHLPSRVWRVGLIHULGRV SDUDDSXUDUVHKiLQGLFDomRGHSHUGDDRYDORU
UHFXSHUiYHO&DVRRFRUUDDOJXPDLQGLFDomRRYDORUUHFXSHUiYHOGRDWLYRpHVWLPDGR
3DUDWHVWHVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHORVDWLYRVVmRDJUXSDGRVHP8QLGDGHV*HUDGRUDVGH
&DL[D 8*& RXVHMDQRPHQRUJUXSRSRVVtYHOGHDWLYRVTXHJHUDHQWUDGDVGHFDL[DSHORVHXXVR
FRQWtQXRHQWUDGDVHVVDVTXHVmRHPJUDQGHSDUWHLQGHSHQGHQWHVGDVHQWUDGDVGHFDL[DGH
RXWURVDWLYRVRX8*&V2iJLRGHFRPELQDo}HVGHQHJyFLRVpDORFDGRjV8*&VRXJUXSRVGH
8*&VTXHVHHVSHUDTXHLUmRVHEHQHILFLDUGDVVLQHUJLDVGDFRPELQDomR
2YDORUUHFXSHUiYHOGHXPDWLYRRX8*&pRPDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWR
PHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV
GHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWHXVDQGRXPDWD[DGHGHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHIOLWDDV
DYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtILFRVGRDWLYRRXGD
8*&
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDVHRYDORUFRQWiELOGRDWLYRRX8*&
H[FHGHURVHXYDORUUHFXSHUiYHO
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3HUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGR3HUGDVUHFRQKHFLGDV
UHIHUHQWHVjV8*&VVmRLQLFLDOPHQWHDORFDGDVSDUDUHGXomRGHTXDOTXHUiJLRDORFDGRDHVWD8*&
RXJUXSRGH8*&V HHQWmRSDUDUHGXomRGRYDORUFRQWiELOGRVRXWURVDWLYRVGD8*& RXJUXSR
GH8*&V GHIRUPDSURUDWD
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOUHODFLRQDGDDRiJLRQmRpUHYHUWLGD4XDQWRDRV
GHPDLVDWLYRVDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVmRUHYHUWLGDVVRPHQWHQDH[WHQVmR
HPTXHRQRYRYDORUFRQWiELOGRDWLYRQmRH[FHGDRYDORUFRQWiELOTXHWHULDVLGRDSXUDGROtTXLGR
GHGHSUHFLDomRRXDPRUWL]DomRFDVRDSHUGDGHYDORUQmRWLYHVVHVLGRUHFRQKHFLGD

O 3URYLV}HV
$VSURYLV}HVVmRGHWHUPLQDGDVSRUPHLRGRGHVFRQWRGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRVDXPDWD[D
DQWHVGHLPSRVWRVTXHUHIOLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRTXDQWRDRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRH
ULVFRVHVSHFtILFRVSDUDRSDVVLYRUHODFLRQDGR2VHIHLWRVGRGHVUHFRQKHFLPHQWRGRGHVFRQWRSHOD
SDVVDJHPGRWHPSRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRFRPRGHVSHVDILQDQFHLUD

*DUDQWLDV
8PDSURYLVmRSDUDJDUDQWLDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRVSURGXWRVRXVHUYLoRVDTXHVHUHIHUHPVmR
YHQGLGRVFRPEDVHHPGDGRVKLVWyULFRVHSRQGHUDomRGHFHQiULRVSRVVtYHLVHVXDVUHVSHFWLYDV
SUREDELOLGDGHV

P $UUHQGDPHQWRV
$(PSUHVDDSOLFRXD1%&7* 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPHIHLWR
FXPXODWLYRQDGDWDGDDGRomRLQLFLDOHSRUWDQWRDVLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVQmRIRUDPUHDSUHVHQWDGDV
HFRQWLQXDPDVHUDSUHVHQWDGDVFRQIRUPHD1%&7* 5 H1%&,7* 5 2VGHWDOKHVGDV
SROtWLFDVFRQWiEHLVFRQIRUPH1%&7* 5 H1%&,7* 5 VmRGLYXOJDGRVVHSDUDGDPHQWH

3ROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
1RLQtFLRGHXPFRQWUDWRD(PSUHVDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWR
8PFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRVHRFRQWUDWRWUDQVIHULURGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXP
DWLYRLGHQWLILFDGRSRUXPSHUtRGRGHWHPSRHPWURFDGHFRQWUDSUHVWDomR3DUDDYDOLDUVHXPFRQWUDWR
WUDQVIHUHRGLUHLWRGHFRQWURODURXVRGHXPDWLYRLGHQWLILFDGRD(PSUHVDXWLOL]DDGHILQLomRGH
DUUHQGDPHQWRQD1%&7* 5 ,)56
(VWDSROtWLFDpDSOLFDGDDRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH
L

&RPRDUUHQGDWiULR
1RLQtFLRRXQDPRGLILFDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpPXPFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRD
(PSUHVDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHP
VHXVSUHoRVLQGLYLGXDLV1RHQWDQWRSDUDRVDUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHVD(PSUHVDRSWRX
SRUQmRVHSDUDURVFRPSRQHQWHVTXHQmRVHMDPGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DPRVFRPSRQHQWHV
GHDUUHQGDPHQWRHQmRDUUHQGDPHQWRFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWH
$(PSUHVDUHFRQKHFHXPDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQDGDWDGHLQtFLR
GRDUUHQGDPHQWR2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRFXVWRTXHFRPSUHHQGHR
YDORUGDPHQVXUDomRLQLFLDOGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRDMXVWDGRSDUDTXDLVTXHUSDJDPHQWRVGH
DUUHQGDPHQWRHIHWXDGRVDWpDGDGDWDGHLQtFLRPDLVTXDLVTXHUFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVLQFRUULGRV
SHORDUUHQGDWiULRHXPDHVWLPDWLYDGRVFXVWRVDVHUHPLQFRUULGRVSHORDUUHQGDWiULRQD
GHVPRQWDJHPHUHPRomRGRDWLYRVXEMDFHQWHUHVWDXUDQGRRORFDOHPTXHHVWiORFDOL]DGRRX
UHVWDXUDQGRRDWLYRVXEMDFHQWHjFRQGLomRUHTXHULGDSHORVWHUPRVHFRQGLo}HVGRDUUHQGDPHQWR
PHQRVTXDLVTXHULQFHQWLYRVGHDUUHGDPHQWRVUHFHELGRV
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2DWLYRGHGLUHLWRGHXVRpVXEVHTXHQWHPHQWHGHSUHFLDGRSHORPpWRGROLQHDUGHVGHDGDWDGH
LQtFLRDWpRILQDOGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRDPHQRVTXHRDUUHQGDPHQWRWUDQVILUDDSURSULHGDGH
GRDWLYRVXEMDFHQWHDRDUUHQGDWiULRDRILPGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRRXVHRFXVWRGRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVRUHIOHWLUTXHRDUUHQGDWiULRH[HUFHUiDRSomRGHFRPSUD1HVVHFDVRRDWLYRGH
GLUHLWRGHXVRVHUiGHSUHFLDGRGXUDQWHDYLGD~WLOGRDWLYRVXEMDFHQWHTXHpGHWHUPLQDGDQD
PHVPDEDVHTXHDGRDWLYRLPRELOL]DGR$OpPGLVVRRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRpSHULRGLFDPHQWH
UHGX]LGRSRUSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOVHKRXYHUHDMXVWDGRSDUDGHWHUPLQDGDV
UHPHQVXUDo}HVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRVGR
DUUHQGDPHQWRTXHQmRVmRHIHWXDGRVQDGDWDGHLQtFLRGHVFRQWDGRVSHODWD[DGHMXURVLPSOtFLWD
QRDUUHQGDPHQWRRXVHHVVDWD[DQmRSXGHUVHUGHWHUPLQDGDLPHGLDWDPHQWHSHODWD[DGH
HPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD(PSUHVD*HUDOPHQWHD(PSUHVDXVDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUH
HPSUpVWLPRFRPRWD[DGHGHVFRQWR
$(PSUHVDGHWHUPLQDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRVREWHQGRWD[DVGHMXURVGHYiULDV
IRQWHVH[WHUQDVGHILQDQFLDPHQWRHID]HQGRDOJXQVDMXVWHVSDUDUHIOHWLURVWHUPRVGRFRQWUDWRHR
WLSRGRDWLYRDUUHQGDGR
2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXtGRVQDPHQVXUDomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
FRPSUHHQGHPRVHJXLQWH
x
x
x
x

SDJDPHQWRVIL[RVLQFOXLQGRSDJDPHQWRVIL[RVQDHVVrQFLD
SDJDPHQWRVYDULiYHLVGHDUUHQGDPHQWRTXHGHSHQGHPGHtQGLFHRXWD[DLQLFLDOPHQWH
PHVXUDGRVXWLOL]DQGRRtQGLFHRXWD[DQDGDWDGHLQtFLR
YDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSDJRVSHORDUUHQGDWiULRGHDFRUGRFRPDVJDUDQWLDVGH
YDORUUHVLGXDOH
RSUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUDVHRDUUHQGDWiULRHVWLYHUUD]RDYHOPHQWHFHUWRGH
H[HUFHUHVVDRSomRHSDJDPHQWRVGHPXOWDVSRUUHVFLVmRGRDUUHQGDPHQWRVHRSUD]RGR
DUUHQGDPHQWRUHIOHWLURDUUHQGDWiULRH[HUFHQGRDRSomRGHUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR

2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpPHQVXUDGRSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURV
HIHWLYRVeUHPHQVXUDGRTXDQGRKiXPDDOWHUDomRQRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHDUUHQGDPHQWR
UHVXOWDQWHGHDOWHUDomRHPtQGLFHRXWD[DVHKRXYHUDOWHUDomRQRVYDORUHVTXHVHHVSHUDTXH
VHMDPSDJRVGHDFRUGRFRPDJDUDQWLDGHYDORUUHVLGXDOVHD(PSUHVDDOWHUDUVXDDYDOLDomRVH
H[HUFHUiXPDRSomRGHFRPSUDH[WHQVmRRXUHVFLVmRRXVHKiXPSDJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWR
UHYLVDGRIL[RHPHVVrQFLD
4XDQGRRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRpUHPHQVXUDGRGHVVDPDQHLUDpHIHWXDGRXPDMXVWH
FRUUHVSRQGHQWHDRYDORUFRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRRXpUHJLVWUDGRQRUHVXOWDGRVHRYDORU
FRQWiELOGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRWLYHUVLGRUHGX]LGRD]HUR
$(PSUHVDDSUHVHQWDDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGHSURSULHGDGHSDUD
LQYHVWLPHQWRQRDWLYRLPRELOL]DGRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRHPDUUHQGDPHQWRQREDODQoR
SDWULPRQLDO

3ROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLVDQWHVGHGHMDQHLURGH
3DUDFRQWUDWRVFHOHEUDGRVDQWHVGHGHMDQHLURGHD(PSUHVDGHWHUPLQRXVHRDFRUGRHUDRX
FRQWLQKDXPDUUHQGDPHQWRFRPEDVHQDDYDOLDomRGHVH
x
x
x
x

RFXPSULPHQWRGRDFRUGRGHSHQGLDGRXVRGHXPDWLYRRXDWLYRVHVSHFtILFRVH
RDFRUGRKDYLDFRQFHGLGRRGLUHLWRGHXVDURDWLYR8PDFRUGRWUDQVPLWLDRGLUHLWRGHXVDURDWLYRVH
XPGRVVHJXLQWHVLWHQVIRVVHFXPSULGR
RFRPSUDGRUWLQKDDFDSDFLGDGHRXRGLUHLWRGHRSHUDURDWLYRDRPHVPRWHPSRHPTXHREWLQKDRX
FRQWURODYDXPYDORUTXHQmRHUDLQVLJQLILFDQWHGDSURGXomRRXGHRXWUDXWLOLGDGHGRDWLYR
RFRPSUDGRUWLQKDDFDSDFLGDGHRXRGLUHLWRGHFRQWURODURDFHVVRItVLFRDRDWLYRDRPHVPRWHPSR
HPTXHREWLQKDRXFRQWURODYDXPYDORUTXHQmRVHMDLQVLJQLILFDQWHGDSURGXomRRXRXWUDXWLOLGDGHGR
DWLYRRX
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x

IDWRVHFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDPTXHpUDURTXHXPDRXPDLVSDUWHVH[FHWRRFRPSUDGRUYHQKDPD
REWHUXPYDORUTXHQmRVHMDLQVLJQLILFDQWHGDSURGXomRRXGHRXWUDXWLOLGDGHTXHVHUiSURGX]LGDRX
JHUDGDSHORDWLYRGXUDQWHRSUD]RGRDFRUGRHRSUHoRTXHRFRPSUDGRUSDJDSHODSURGXomRQmRp
FRQWUDWXDOPHQWHIL[RSRUXQLGDGHGHSURGXomRQHPHTXLYDOHQWHDRSUHoRGHPHUFDGRDWXDOSRU
XQLGDGHGHSURGXomRQDpSRFDGHHQWUHJDGDSURGXomR

L  &RPRDUUHQGDWiULR
1RSHUtRGRFRPSDUDWLYRFRPRDUUHQGDWiULRD(PSUHVDFODVVLILFRXRVDUUHQGDPHQWRVTXH
WUDQVIHULDPVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVLQHUHQWHVjSURSULHGDGHFRPR
DUUHQGDPHQWRVILQDQFHLURV4XDQGRHVVHHUDRFDVRRVDWLYRVDUUHQGDGRVHUDPPHQVXUDGRV
LQLFLDOPHQWHSRUXPYDORULJXDODRPHQRUHQWUHVHXYDORUMXVWRHRYDORUSUHVHQWHGRVSDJDPHQWRV
PtQLPRVGRDUUHQGDPHQWR2VSDJDPHQWRVPtQLPRVGRDUUHQGDPHQWRIRUDPRVSDJDPHQWRV
GXUDQWHRSUD]RGDORFDomRTXHRDUUHQGDWiULRHUDREULJDGRDID]HUH[FOXLQGRTXDOTXHUDOXJXHO
FRQWLQJHQWH$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDORVDWLYRVIRUDPFRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPD
SROtWLFDFRQWiELODSOLFiYHODHVVHDWLYR
2VDWLYRVPDQWLGRVVRERXWURVDUUHQGDPHQWRVIRUDPFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLVHQmRIRUDP
UHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOGD(PSUHVD2VSDJDPHQWRVHIHWXDGRVVREDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVIRUDPUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGHIRUPDOLQHDUSHORSUD]RGRDUUHQGDPHQWR2V
LQFHQWLYRVUHFHELGRVIRUDPUHFRQKHFLGRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGRFXVWRWRWDOGRDUUHQGDPHQWR
GXUDQWHRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

Q 0HQVXUDomRGRYDORUMXVWR
9DORUMXVWRpRSUHoRTXHVHULDUHFHELGRQDYHQGDGHXPDWLYRRXSDJRSHODWUDQVIHUrQFLDGHXPSDVVLYR
HPXPDWUDQVDomRQmRIRUoDGDHQWUHSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGRQDGDWDGHPHQVXUDomRQRPHUFDGR
SULQFLSDORXQDVXDDXVrQFLDQRPHUFDGRPDLVYDQWDMRVRDRTXDOD(PSUHVDWHPDFHVVRQHVVDGDWD2
YDORUMXVWRGHXPSDVVLYRUHIOHWHRVHXULVFRGHGHVFXPSULPHQWR non-performance 
8PDVpULHGHSROtWLFDVFRQWiEHLVHGLYXOJDo}HVGD(PSUHVDUHTXHUDPHQVXUDomRGHYDORUHVMXVWRVWDQWR
SDUDDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVFRPRQmRILQDQFHLURV
4XDQGRGLVSRQtYHOD(PSUHVDPHQVXUDRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRXWLOL]DQGRRSUHoRFRWDGRQXP
PHUFDGRDWLYRSDUDHVVHLQVWUXPHQWR8PPHUFDGRpFRQVLGHUDGRFRPR³DWLYR´VHDVWUDQVDo}HVSDUDR
DWLYRRXSDVVLYRRFRUUHPFRPIUHTXrQFLDHYROXPHVXILFLHQWHVSDUDIRUQHFHULQIRUPDo}HVGHSUHFLILFDomR
GHIRUPDFRQWtQXD
6HQmRKRXYHUXPSUHoRFRWDGRHPXPPHUFDGRDWLYRD(PSUHVDXWLOL]DWpFQLFDVGHDYDOLDomRTXH
PD[LPL]DPRXVRGHGDGRVREVHUYiYHLVUHOHYDQWHVHPLQLPL]DPRXVRGHGDGRVQmRREVHUYiYHLV$
WpFQLFDGHDYDOLDomRHVFROKLGDLQFRUSRUDWRGRVRVIDWRUHVTXHRVSDUWLFLSDQWHVGRPHUFDGROHYDULDPHP
FRQWDQDSUHFLILFDomRGHXPDWUDQVDomR
6HXPDWLYRRXXPSDVVLYRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRWLYHUXPSUHoRGHFRPSUDHXPSUHoRGHYHQGDD
(PSUHVDPHQVXUDDWLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHFRPSUDHSDVVLYRVFRPEDVHHPSUHoRVGHYHQGD
$PHOKRUHYLGrQFLDGRYDORUMXVWRGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOpQRUPDOPHQWH
RSUHoRGDWUDQVDomRRXVHMDRYDORUMXVWRGDFRQWUDSDUWLGDGDGDRXUHFHELGD6HD(PSUHVDGHWHUPLQDU
TXHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGLIHUHGRSUHoRGDWUDQVDomRHRYDORUMXVWRQmRpHYLGHQFLDGR
QHPSRUXPSUHoRFRWDGRQXPPHUFDGRDWLYRSDUDXPDWLYRRXSDVVLYRLGrQWLFRQHPEDVHDGRQXPD
WpFQLFDGHDYDOLDomRSDUDDTXDOTXDLVTXHUGDGRVQmRREVHUYiYHLVVmRMXOJDGRVFRPRLQVLJQLILFDQWHVHP
UHODomRjPHQVXUDomRHQWmRRLQVWUXPHQWRILQDQFHLURpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRDMXVWDGR
SDUDGLIHULUDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUMXVWRQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHRSUHoRGDWUDQVDomR
3RVWHULRUPHQWHHVVDGLIHUHQoDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRQXPDEDVHDGHTXDGDDRORQJRGDYLGDGR
LQVWUXPHQWRRXDWpRPRPHQWRHPTXHDDYDOLDomRpWRWDOPHQWHVXSRUWDGDSRUGDGRVGHPHUFDGR
REVHUYiYHLVRXDWUDQVDomRpHQFHUUDGDRTXHRFRUUHUSULPHLUR






378




R 1RYDVQRUPDVHLQWHUSUHWDo}HVDLQGDQmRHIHWLYDV
8PDVpULHGHQRYDVQRUPDVVHUmRHIHWLYDVSDUDH[HUFtFLRVLQLFLDGRVDSyVGHMDQHLURGH$
(PSUHVDQmRDGRWRXHVVDVQRUPDVQDSUHSDUDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
$VVHJXLQWHVQRUPDVDOWHUDGDVHLQWHUSUHWDo}HVQmRGHYHUmRWHUXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD(PSUHVD
x
x
x
x

$OWHUDo}HVQDVUHIHUrQFLDVjHVWUXWXUDFRQFHLWXDOQDVQRUPDV,)56
'HILQLomRGHXPQHJyFLR DOWHUDo}HVDR&3&,)56 
'HILQLomRGHPDWHULDOLGDGH HPHQGDVDR&3&,$6H&3&,$6 
,)56&RQWUDWRVGH6HJXURV



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D





&DL[DJHUDO
%DQFRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
7RWDO
























$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHVWmRUHSUHVHQWDGDVSRU&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV%DQFiULRV &'%V HWtWXORV
HPLWLGRVHFRPSURPLVVDGRVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDFXMRUHQGLPHQWRHVWiDWUHODGRj
YDULDomRGR&HUWLILFDGRVGH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV &', HSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWDRUHQGLPHQWR
PpGLRGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQRVH[HUFtFLRVGHHIRUDPHPPpGLDGR&',

$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV





(PJDUDQWLDGHHPSUpVWLPRV L 
5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD LL 
&DXomRGHDOXJXHO
7RWDO
L
;ŝŝͿ















$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPJDUDQWLDjWRWDOLGDGHGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHVFULWRVQDQRWD
H[SOLFDWLYDQ
(PGHGH]HPEURGHD(PSUHVDFHOHEURXXP0HPRUDQGRGH0tGLDFRPD*ORER
&RPXQLFDomRH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ SDUWHUHODFLRQDGDFRQIRUPHQRWDH[SOLFDWLYDŶǑ
LWHP F TXHHVWDEHOHFHXWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDXWLOL]DomRGHHVSDoRVSXEOLFLWiULRVQD*ORERQR
PRQWDQWHGH5(PGHGH]HPEURGHRVDOGRYLQFXODGRSDUDDTXLVLomRGHPtGLDp
GH5

&ODVVLILFDGRVFRPR







&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
7RWDO
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,PRELOL]DGR
D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO
0iTXLQDVH

HTXLSDPHQWRV %HQIHLWRULDV
























     
     
     
  

     
     
     













&XVWR
(PGHMDQHLURGH QmRDXGLWDGR 
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GRomR1%&7* 5 ,)56
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH

'HSUHFLDomRDFXPXODGD
(PGHMDQHLURGH QmRDXGLWDGR 
'HSUHFLDomR
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PGHGH]HPEURGH
'HSUHFLDomR
(PGHGH]HPEURGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH

0yYHLVH
XWHQVtOLRV












 
 
 
 
 
 
 






'LUHLWR
GHXVR

















 
 






7RWDO












 
 
 
 
 
 
 









,QWDQJtYHO
D &RQFLOLDomRGRYDORUFRQWiELO


6RIWZDUHV


&XVWR
(PGHMDQHLURGH QmRDXGLWDGR 
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH
$GLo}HV
(PGHGH]HPEURGH

$PRUWL]DomRDFXPXODGD
(PGHMDQHLURGH QmRDXGLWDGR 
$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH
$PRUWL]DomR
(PGHGH]HPEURGH

9DORUFRQWiELOOtTXLGR
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH
(PGHGH]HPEURGH












  
  
  
  
  
  
  






3ODWDIRUPDVLWH











  
  
  
  
  
  
  






7RWDO











  
  
  
  
  
  
  














380




)RUQHFHGRUHV 




&RUUHLRV
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGDWHUFHLURV
6HUYLoRVGHKRVSHGDJHPGRVLWHHWHFQRORJLD
3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER
2XWURV
7RWDO






























$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV








  
  



$QWHFLSDomRGHUHFHEtYHLV
7RWDO



$(PSUHVDSURFHGHFRPDDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVMXQWRDRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWR
:LUH&DUGSDUDDQWHFLSDUVHXIOX[RGHFDL[D$VDQWHFLSDo}HVVmRHIHWXDGDVDXPDWD[DGHGD
6HOLFHSRVVXHPFDUDFWHUtVWLFDGHHQGLYLGDPHQWRHPGHFRUUrQFLDGRGLUHLWRGHUHJUHVVR
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDPRYDORUFRQWiELOGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVDVVRFLDGDV
DHVVDDQWHFLSDomR




9DORUFRQWiELOGDGHVSHVDILQDQFHLUD




























2XWUDVFRQWDVDSDJDU





5HFXUVRVGHWHUFHLURV L 
,QGHQL]Do}HVDSDJDU LL 
3HUGDHVWLPDGDVFRPchargeback LLL 
2XWURV
7RWDO








L  2VUHFXUVRVGHWHUFHLURVVHUHIHUHPDWUDQVDo}HVHPGLVSXWDHQWUHFRPSUDGRUHVHYHQGHGRUHV
HTXHHVWmRVHQGRFXVWRGLDGRVSHOD(PSUHVDDWpVHXGHYLGRHQFHUUDPHQWR$(PSUHVDVHPSUH
HPSHQKDHVIRUoRVSDUDLGHQWLILFDomRGDSDUWHYHQFHGRUDHFRUUHWDGHVWLQDomRGRVUHVSHFWLYRV
UHFXUVRV
LL  6HUHIHUHPDLQGHQL]Do}HVUHFHELGDVGRV&RUUHLRVTXHVHUmRSDJDVDRVXVXiULRVHP
GHFRUUrQFLDGHGDQRVRXH[WUDYLRVGRVSURGXWRVQRSURFHVVRORJtVWLFR
LLL  $VSHUGDVHVWLPDGDVFRPchargebackVHUHIHUHPDRPRQWDQWHGHSHUGDVFDOFXODGDVVREUHDV
UHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomR7DLVSHUGDVVmRUHJLVWUDGDVFRPRFRPSRQHQWHGDUHFHLWDGH
LQWHUPHGLDomRUHGX]LQGRDUHPXQHUDomRTXHD(PSUHVDHVSHUDUHFHEHUHPWURFDGRVVHUYLoRV
SURPHWLGRV
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(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV




6DQWDQGHU %UDVLO 6$
7RWDO

&LUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH






















D 7HUPRVHFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomRGDGtYLGD
7D[DGH
0RHGD MXURVDD 9HQFLPHQWR 





5

VHW






%DQFR

6DQWDQGHU %UDVLO 6$
7RWDO







2VHPSUpVWLPRVEDQFiULRVGD(PSUHVDHVWmRJDUDQWLGRVSRUGLUHLWRVFUHGLWyULRVGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
QRPRQWDQWHWRWDOGRVDOGRGHYHGRUGH5 5HPGHGH]HPEURGH 

E &RYHQDQWV
2FRQWUDWRGHHPSUpVWLPRQmRSRVVXLFOiXVXODGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDWUHODGDVjPDQXWHQomRGH
tQGLFHVILQDQFHLURV

F &RQFLOLDomRGDPRYLPHQWDomRSDWULPRQLDOFRPRVIOX[RVGHFDL[D
GHFRUUHQWHVGHDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




6DOGRHP
&DSWDomR
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
&XVWRGHHPLVVmR
6DOGRHP
&DSWDomR
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
&XVWRGHHPLVVmR
6DOGRHP
-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGRSULQFLSDO
3DJDPHQWRGHMXURV
6DOGRHP
























6DOGR























  
  
  



  
  



  
  


G &RPSRVLomRGRVHPSUpVWLPRVSRUDQRGHYHQFLPHQWR





6DOGR












6DOGR
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2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV





6DOiULRVDSDJDU
3URYLVmRGHIpULDV
,166DUHFROKHU
)*76DUHFROKHU
2XWURV
7RWDO

































$UUHQGDPHQWR
$(PSUHVDDUUHQGDLPyYHLVDGPLQLVWUDWLYRVHSDUDPRUDGLDGHH[HFXWLYRV ³DUUHQGDPHQWRGHLPyYHLV´ 
(VVHVDUUHQGDPHQWRVQRUPDOPHQWHGXUDPDQRVFRPRSomRGHUHQRYDomRGRDUUHQGDPHQWRDSyVHVWH
SHUtRGR2VSDJDPHQWRVGHDUUHQGDPHQWRVmRUHDMXVWDGRVFRPEDVHQRVDFRUGRVFRQWUDWXDLVSDUD
UHIOHWLURVYDORUHVGHPHUFDGR
2VDUUHQGDPHQWRVIRUDPILUPDGRVKiORQJDGDWDFRPRDUUHQGDPHQWRVFRQMXQWRVWDQWRGRWHUUHQRFRPR
GHVXDVHGLILFDo}HV$QWHULRUPHQWHHVVHVDUUHQGDPHQWRVHUDPFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPD1%&7* 5 
$VLQIRUPDo}HVVREUHDUUHQGDPHQWRVSDUDRVTXDLVD(PSUHVDpRDUUHQGDWiULRVmRDSUHVHQWDGDV
DEDL[R
L

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR

2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRUHODFLRQDGRVDSURSULHGDGHVDUUHQGDGDVTXHQmRDWHQGHPjGHILQLomRGH
SURSULHGDGHSDUDLQYHVWLPHQWRVmRDSUHVHQWDGRVFRPRDWLYRLPRELOL]DGR YLGH1RWDH[SOLFDWLYD 




(PGHMDQHLURGH
$GLomR±QRYRDUUHQGDPHQWR
'HVSHVDGHGHSUHFLDomRGRH[HUFtFLR
6DOGRHP













$UUHQGDPHQWR
GHLPyYHLV

















 


LL  9DORUHVUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR




±$UUHQGDPHQWRV
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR







$(PSUHVDQmRSRVVXLDUUHQGDPHQWRVGHFXUWRSUD]RRXGHEDL[RYDORUUHFRQKHFLGRVFRPRGHVSHVD
LLL 3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
2SDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVHUHIHUHDRPRQWDQWHHVSHUDGRWUDQVIHULGRSHORXVRGRDWLYR GLUHLWRGHXVR 
UHJLVWUDGRDYDORUSUHVHQWH2IOX[RILQDQFHLURGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRIRLGHVFRQWDGRDWD[DGH
DDVHQGRHVWDWD[DDTXHPHOKRUUHIOHWHRDPELHQWHHFRQ{PLFRGD(PSUHVDSDUDDDTXLVLomRGH
XPDWLYRHPFRQGLo}HVVHPHOKDQWHV2FURQRJUDPDGHSDJDPHQWRGRVDUUHQGDPHQWRVHFRQIRUPH
VHJXH


$UUHQGDPHQWRGHLPyYHLV
 (QFDUJRVILQDQFHLURVIXWXURV
9DORUSUHVHQWHGRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLV

&XUWRSUD]R
/RQJRSUD]R


























  










383




$PRYLPHQWDomRGRDUUHQGDPHQWRpFRQIRUPHVHJXH



GHMDQHLUR
$GLo}HV±QRYRDUUHQGDPHQWRGHLPyYHO




-XURVLQFRUULGRV
3DJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURV
GHGH]HPEUR


  





2FURQRJUDPDGHYHQFLPHQWRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRGHORQJRSUD]RpFRQIRUPHVHJXH










GHGH]HPEUR






LY 3RWHQFLDOGLUHLWRGH3,6H&RILQV


2 LQGLFDWLYR GR GLUHLWR SRWHQFLDO GH 3,6 H &RILQV D UHFXSHUDU QmR PHQVXUDGRV QRV IOX[RV GH
FDL[DGRVDUUHQGDPHQWRVHVWmRGHPRQVWUDGRVDEDL[R

9DORU
QRPLQDO



&RQWUDSUHVWDomRGRDUUHQGDPHQWR
3,6&RILQVSRWHQFLDO  

9DORU
SUHVHQWH











Y  (IHLWRVLQIODFLRQiULRV

2VHIHLWRVLQIODFLRQiULRVQRSHUtRGRGHFRPSDUDomRFRPRIOX[RUHDOXWLOL]DQGRDWD[DGR
,*30DFXPXODGRGRV~OWLPRVGR]HPHVHVpGHHUHSUHVHQWDPRVVHJXLQWHV
PRQWDQWHV


'LUHLWRGHXVR

  3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
 



)OX[RUHDO
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR

)OX[RLQIODFLRQDGR
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR























   )OX[RUHDO
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
    'HVSHVDILQDQFHLUD
  




 



 

   )OX[RLQIODFLRQDGR
   3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
    'HVSHVDILQDQFHLUD
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3DUWHVUHODFLRQDGDV
D &RQWURODGRUDHFRQWURODGRUDILQDO
$(PSUHVDpFRQWURODGDSHOD(QMRHL//&HRFRQWURODGRUILQDOGRJUXSRpD(QMRHL+ROGLQJ/WG

E 2SHUDo}HVFRPRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR
5HPXQHUDomRGRSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR
$UHPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomRFRPSUHHQGH


%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
7RWDO






















F 2XWUDVRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV±*UXSR*ORER
$,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ³,WKDFD´ DILOLDGDGD*ORER&RPXQLFDo}HVH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ HD
(QMRHL/WG ³(QMRHL+ROGLQJ´ GHWHQWRUDGHGRFDSLWDOGD(PSUHVDFHOHEUDUDPHPGH
GH]HPEURGHXPFRQWUDWRGHFRPSUDHYHQGDGHDo}HVSHORTXDOD,WKDFDDGTXLULX
Do}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD(QMRHL/WGWRUQDQGRVHSRUWDQWRDFLRQLVWDLQGLUHWRGD(PSUHVD(PGH
GH]HPEURGHD(PSUHVDHDVRFLHGDGH*ORER&RPXQLFDo}HVH3DUWLFLSDo}HV6$ ³*ORER´ 
DILOLDGDGD,WKDFD,QYHVWPHQWV/WG ,WKDFD DFLRQLVWDLQGLUHWDGD(PSUHVDFHOHEURXRPHPRUDQGRGH
HQWHQGLPHQWRQRTXDOHVWDEHOHFHUDPWHUPRVHFRQGLo}HVSDUDDDTXLVLomRFRPEDVHHPFRQGLo}HVH
SUHoRVHVWDEHOHFLGRVHPWDOFRQWUDWRGD*ORERRXGHVXDVDILOLDGDVHVSDoRVSXEOLFLWiULRVQRYDORUGH5
SDUDLQVHUomRYHLFXODomRGHFRPHUFLDLVDQ~QFLRVGRVVHUYLoRVPDUFDVHRXSURGXWRVVREUHDV
LQVHUo}HVGHPtGLDDVHJXLUGLVFULPLQDGDV

L  LQVHUomRQD79*ORER 79$EHUWD 
LL  LQVHUomRQD*ORERVDW 79)HFKDGD 
LLL  LQVHUomRQD(GLWRUD*ORER MRUQDLVHUHYLVWDV 
ŝǀͿ PtGLDVGLJLWDLV
$(PSUHVDHD*ORERMXQWRFRPVXDVDILOLDGDVHVWDEHOHFHUDPTXHRSUD]RSDUDYHLFXODomRLQVHUomRGH
DQ~QFLRVFRPHUFLDLVGHVHUYLoRVPDUFDVHSURGXWRVGD(PSUHVDVHUmRGHPHVHVFRQWDGRVQDGDWD
GDFHOHEUDomRGRPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRVSRGHQGRVHUSURUURJDGRVSRUPDLVPHVHV1R
H[HUFtFLRGHGHGH]HPEURGHRVPRQWDQWHVLQFRUULGRVGHGHVSHVDVSXEOLFLWiULDMXQWRD*ORERH
VXDVDILOLDGDVIRUDPGH51mRKRXYHGHVSHVDVMXQWRD*ORERHVXDVDILOLDGDVQRVH[HUFtFLRVGH
H2TXDGURDEDL[RVXPDUL]DDVWUDQVDo}HVHVDOGRVGHEDODQoRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV







$WLYR5HVHUYDSDUDFRPSUDGHPtGLD 1RWDH[SOLFDWLYD 


3DVVLYRV3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER


'HVSHVDV±3XEOLFLGDGHHSURSDJDQGD*UXSR*ORER





3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
$(PSUHVDpSDUWHHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVGHFRUUHQWHVGRFXUVRQRUPDOGDV
RSHUDo}HV
(PGHGH]HPEURGHHD(PSUHVDFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVGHVHXVDVVHVVRUHV
MXUtGLFRVHDQiOLVHGDVGHPDQGDVMXGLFLDLVFRQVWLWXLXSURYLVmRQRPRQWDQWHGH55H5
UHVSHFWLYDPHQWH
([LVWHPSURFHVVRVDYDOLDGRVSHORVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVGD(PSUHVDHFODVVLILFDGRVFRPULVFRGHSHUGD
SRVVtYHOQRVPRQWDQWHVGH5H5SDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
QmRKiVDOGRVQRH[HUFtFLRGHGHGH]HPEURGH SDUDRVTXDLVQHQKXPDSURYLVmRIRL
FRQVWLWXtGDWHQGRHPYLVWDTXHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQmRUHTXHUHUHPVXD
FRQWDELOL]DomR
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0RYLPHQWDomR
&tYHO



6DOGRHP
3URYLVmR
6DOGRHP
3URYLVmR
6DOGRHP
3URYLVmR 5HYHUVmR
6DOGRHP



7ULEXWiULD








 


7RWDO



















3DWULP{QLROtTXLGR
D &DSLWDOVRFLDO
(PGHDEULOGHRVTXRWLVWDVDSURYDUDPRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOQRPRQWDQWHGH5
UHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVSHUID]HQGRHPGHGH]HPEURGHQRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWR
HLQWHJUDOL]DGRGH5(PGHMXOKRHGHGH]HPEURGHRVTXRWLVWDVDSURYDUDPR
DXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOQRPRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDGRSRUTXRWDVSHUID]HQGR
HPGHGH]HPEURGHQRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRGH5(PGH
GH]HPEURGHRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5UHSUHVHQWDGRSRU
TXRWDVQRYDORUQRPLQDOGH5FDGDXPDHDVVLPGLVWULEXtGDV









(QMRHL//&
2XWURV
7RWDOGHSDUWLFLSDomRSRUDo}HV














E 'LVWULEXLomRGHUHVXOWDGRV
$GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHOXFURVVHUiDSURYDGDSHORVDFLRQLVWDVGHPDLVGD
PHWDGHGRFDSLWDOSRGHQGRRVOXFURVVHUHPGLVWULEXtGRVSURSRUFLRQDOPHQWHRXQmRjSDUWLFLSDomRGH
FDGDDFLRQLVWD

F 3UHMXt]RSRUTXRWD
$SUHVHQWDPRVDVHJXLURFiOFXORGRSUHMXt]RSRUTXRWDEiVLFR





  



  

1XPHUDGRUEiVLFR
5HVXOWDGRGRH[HUFtFLR
'HQRPLQDGRU
0pGLDSRQGHUDGDGHTXRWD±EiVLFD
3UHMXt]REiVLFRSRUTXRWDHP 5 





  




  




  



  

$(PSUHVDQmRSRVVXLLWHQVGLOXLGRUHVSDUDRFiOFXORGRSUHMXt]REiVLFRSRUTXRWD

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
$(PSUHVDSRVVXLGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RVILVFDLVQmR
FRQVWLWXtGRVQRPRQWDQWHGH55H5HPGHGH]HPEURGHH
UHVSHFWLYDPHQWH
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5HFHLWD
$(PSUHVDJHUDUHFHLWDSULQFLSDOPHQWHSHODLQWHUPHGLDomRGDYHQGDGHSURGXWRVUHODFLRQDGRVHPVHX
SRUWDO
$EDL[RDSUHVHQWDPRVDFRQFLOLDomRHQWUHDUHFHLWDEUXWDSDUDILQVILVFDLVHDUHFHLWDDSUHVHQWDGDQD
GHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR




5HFHLWDGHLQWHUPHGLDomR
5HFHLWDGHSXEOLFLGDGH
,PSRVWRVVREUHDVUHFHLWDV




 














 




 


&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D


)UHWHHWUDQVSRUWH
6DOiULRVHHQFDUJRV
7D[DVGHWUDQVDomR
6HUYLoRVGHWHFQRORJLD
0DUNHWLQJHFRPXQLFDomR
'HVSHVDVFRPHVFULWyULR
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLD
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV 
7RWDO

&XVWRGRVHUYLoRSUHVWDGR
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


5HVXOWDGRILQDQFHLUR



5HFHLWDILQDQFHLUD
5HQGLPHQWRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
9DULDomRFDPELDODWLYD
2XWUDVUHFHLWDV
7RWDOGDUHFHLWDILQDQFHLUD

'HVSHVDILQDQFHLUD
-XURVVREUHDQWHFLSDo}HV
'HVSHVDVEDQFiULDV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRV
-XURVVREUHDUUHQGDPHQWR
9DULDomRFDPELDOSDVVLYD
2XWUDVGHVSHVDV
7RWDOGDGHVSHVDILQDQFHLUD

5HVXOWDGRILQDQFHLUR





























  
  
  

  
  
  

 
 
 

 
 
 


 

























 












387




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2VYDORUHVMXVWRVHVWLPDGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVGD(PSUHVDIRUDPGHWHUPLQDGRVSRUPHLR
GHLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHPHWRGRORJLDVDSURSULDGDVGHDYDOLDo}HV(QWUHWDQWR
FRQVLGHUiYHOMXOJDPHQWRIRLUHTXHULGRQDLQWHUSUHWDomRGRVGDGRVGHPHUFDGRSDUDSURGX]LUDHVWLPDWLYD
GRYDORUGHUHDOL]DomRPDLVDGHTXDGD&RPRFRQVHTXrQFLDDVHVWLPDWLYDVDVHJXLUQmRLQGLFDP
QHFHVVDULDPHQWHRVPRQWDQWHVTXHSRGHUmRVHUUHDOL]DGRVQRPHUFDGRGHWURFDFRUUHQWH2XVRGH
GLIHUHQWHVPHWRGRORJLDVGHPHUFDGRSRGHJHUDUDOWHUDo}HVQRVYDORUHVGHUHDOL]DomRHVWLPDGRV
$DGPLQLVWUDomRGHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGDSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVYLVDQGROLTXLGH]
VHJXUDQoDHUHQWDELOLGDGH$SROtWLFDGHFRQWUROHFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWHGDVWD[DV
FRQWUDWDGDVYHUVXVDVYLJHQWHVQRPHUFDGREHPFRPRQDDYDOLDomRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUD
GDVLQVWLWXLo}HVHQYROYLGDV$(PSUHVDQmRHIHWXDDSOLFDo}HVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRX
TXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFR
$(PSUHVDQmRSRVVXLRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVRXID]XVRGHVWHLQVWUXPHQWRGHQDWXUH]DRSHUDFLRQDO
RXILQDQFHLUD
2VYDORUHVFRQVWDQWHVQDVFRQWDVSDWULPRQLDLVFRPRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHQFRQWUDPVHDWXDOL]DGRV
QDIRUPDFRQWUDWDGDDWpGHGH]HPEURGHHHFRUUHVSRQGHPDSUR[LPDGDPHQWHDR
VHXYDORUMXVWR(VVHVYDORUHVHVWmRUHSUHVHQWDGRVVXEVWDQFLDOPHQWHSRUFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVFRQWDVDUHFHEHUIRUQHFHGRUHVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVH
RXWUDVFRQWDVDSDJDU
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR







$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$UUHQGDPHQWR
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO








&XVWR
DPRUWL]DGR







7RWDO


























,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR












$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO

&XVWR
DPRUWL]DGR












7RWDO
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,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV





9DORUMXVWR










$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
7RWDO

3DVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO

&XVWR
DPRUWL]DGR










7RWDO










2VYDORUHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDSUHVHQWDGRVDFLPDVH
DSUR[LPDPGRVVHXVYDORUHVMXVWRV

D &ULWpULRVSUHPLVVDVHOLPLWDo}HVXWLOL]DGDVQRFiOFXORGRVYDORUHVMXVWRV
2VYDORUHVMXVWRVLQIRUPDGRVQmRUHIOHWHPPXGDQoDVVXEVHTXHQWHVQDHFRQRPLDWDLVFRPRWD[DVGH
MXURVHDOtTXRWDVGHLPSRVWRVHRXWUDVYDULiYHLVTXHSRVVDPWHUHIHLWRVREUHVXDGHWHUPLQDomR2V
VHJXLQWHVPpWRGRVHSUHPLVVDVIRUDPDGRWDGRVQDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWR
+LHUDUTXLDGRYDORUMXVWR
$(PSUHVDXVDDVHJXLQWHKLHUDUTXLDSDUDGHWHUPLQDURYDORUMXVWRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
1tYHOSUHoRVFRWDGRVQRVPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVRXSDVVLYRVLGrQWLFRV
1tYHORXWUDVWpFQLFDVSDUDDVTXDLVWRGRVRVGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRVREUHRYDORUMXVWR
UHJLVWUDGRVHMDPREVHUYiYHLVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
1tYHOWpFQLFDVTXHXVDPGDGRVTXHWHQKDPHIHLWRVLJQLILFDWLYRQRYDORUUHJLVWUDGRTXHQmRVHMDP
EDVHDGRVHPGDGRVREVHUYiYHLVQRPHUFDGR




,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

$WLYRV±1tYHO
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV
7RWDO




















&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV 
2VVDOGRVHPFRQWDFRUUHQWHPDQWLGRVHPEDQFRVWrPVHXYDORUGHPHUFDGRLGrQWLFRDRVVDOGRV
FRQWiEHLV3DUDDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVRVYDORUHVFRQWiEHLVLQIRUPDGRVQREDODQoRSDWULPRQLDO
DSUR[LPDPVHGRYDORUMXVWR
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 
2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVHPSUpVWLPRVHPPRHGDQDFLRQDOHVWmRFRPSDWtYHLVFRPRYDORUGHPHUFDGR
GHWDLVRSHUDo}HVMiTXHDVRSHUDo}HVVLPLODUHVQmRHVWmRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRILQDQFHLURFRP
YHQFLPHQWRVHWD[DVGHMXURVFRPSDUiYHLV(VVHVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVHVWmRFODVVLILFDGRVFRPR
SDVVLYRVILQDQFHLURVQmRPHQVXUDGRVDYDORUMXVWR

E )DWRUHVGHULVFRV
$(PSUHVDSRVVXLH[SRVLomRSDUDRVVHJXLQWHVULVFRVUHVXOWDQWHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
x
x
x

5LVFRGHFUpGLWR
5LVFRGHOLTXLGH]H
5LVFRGHPHUFDGR
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(VWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFR
$(PSUHVDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVRQGHKiXPDJHVWmRGHULVFRVGHPHUFDGR
HGHFUpGLWRSRUPHLRGHHVWUDWpJLDVRSHUDFLRQDLVHFRQWUROHVLQWHUQRVYLVDQGRDVVHJXUDUDOLTXLGH]
UHQWDELOLGDGHHVHJXUDQoD$SROtWLFDGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQVLVWHHPDFRPSDQKDPHQWRSHUPDQHQWH
GDVFRQGLo}HVFRQWUDWDGDVYHUVXVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRPHUFDGR1mRVmRHIHWXDGDVDSOLFDo}HVGH
FDUiWHUHVSHFXODWLYRHPGHULYDWLYRVRXTXDLVTXHURXWURVDWLYRVGHULVFRFRPRWDPEpPQmRHIHWXDP
RSHUDo}HVGHILQLGDVFRPRGHULYDWLYRVH[yWLFRV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVVDVRSHUDo}HVHVWmR
FRQGL]HQWHVFRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHILQLGDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVD
L

5LVFRGHFUpGLWR

2ULVFRSRURSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVYLDFDUWmRGHFUpGLWRpDVVXPLGRSHOD(PSUHVDYLVWRTXHRV
SDJDPHQWRVHIHWXDGRVFRPFDUWmRGHFUpGLWRQmRSRVVXHPYHULILFDomRGHWLWXODULGDGHSRUVHWUDWDUGH
WUDQVDomRRQOLQH$WXDOPHQWHD(PSUHVDQmRSRVVXLVHJXURFRQWUDHVWHWLSRGHULVFR8PDIDOKDQR
FRQWUROHDGHTXDGRGHRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiJHUDUUHHPEROVRVDVHUHP
HIHWXDGRVSHOD(PSUHVD
LL  5LVFRGHOLTXLGH]
2ULVFRGHOLTXLGH]UHSUHVHQWDDSRVVLELOLGDGHGHGHVFDVDPHQWRHQWUHRVYHQFLPHQWRVGRVDWLYRVH
SDVVLYRVGD(PSUHVDTXHSRGHUHVXOWDUHPLQFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
DVVXPLGDVQRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRV$(PSUHVDFRQWDFRPOLQKDVGHFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVEHPFRPRSRVVXLDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVFRPRREMHWLYRGHREWHUFDSLWDOGHJLUR
SDUDVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV'LILFXOGDGHVHPUHDOL]DUHVVHVGHVFRQWRVDFHVVDULQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSRGHPFDXVDUGHVFDVDPHQWRGHYHQFLPHQWRGRVDWLYRVHSDVVLYRV
GD(PSUHVDRXGHYROXPHHQWUHRVUHFHELPHQWRVHSDJDPHQWRVSUHYLVWRVHSRGHPOLPLWDURXUHVWULQJLUR
QtYHOGHDWLYLGDGHQDVRSHUDo}HVSDUDVHXVFRPSURPLVVRVHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVHSRUFRQVHTXrQFLDRFUHVFLPHQWRGD(PSUHVD
LLL 

$QiOLVHGHVHQVLELOLGDGH

$(PSUHVDHVWiH[SRVWDDULVFRVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVHPVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV

$DQiOLVHDSUHVHQWDGDGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGD(PSUHVDVRIUHUJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGH
RVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURV$(PSUHVDSRVVXLDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHVYLQFXODGDVjYDULDomRGR&',


1DVWDEHODVDVHJXLUVmRFRQVLGHUDGRVWUrVFHQiULRVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVVHQGR
FHQiULRSURYiYHORDGRWDGRSHOD(PSUHVDFRPEDVHQRVSUHoRVGHFRQWUDWRVIXWXURVQHJRFLDGRVHP
EROVDGHYDORUHVHRXPHUFDGRULDVHIXWXURVHFHQiULRVYDULiYHLVFKDYHVFRPRVUHVSHFWLYRVLPSDFWRV
QRVUHVXOWDGRVFRPGHWHULRUDomRGH FHQiULR$ H FHQiULR% GDYDULiYHOGRULVFRFRQVLGHUDGR
(VVDDQiOLVHIRLHIHWXDGDFRPEDVHQDVGLUHWUL]HVGD,QVWUXomR&90Q

2SHUDomR

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D L 
$SOLFDomRILQDQFHLUDYLQFXODGD







5LVFR


 &', DRDQR 
 &', DRDQR 

&HQiULR
SURYiYHO




&HQiULR
5HIHUrQFLDSDUDDWLYRVILQDQFHLURV
SURYiYHO


&', DRDQR 


L 2PRQWDQWH5FRUUHVSRQGHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVLQGH[DGDVSHOR&',

LY 

&HQiULR$



&HQiULR$



&HQiULR%



&HQiULR%



5LVFRGHPHUFDGR

2VQHJyFLRVGD(PSUHVDGHSHQGHPSULQFLSDOPHQWHGHXVXiULRVTXHOLVWDPHFRPSUDPSURGXWRVQD
SODWDIRUPDRQOLQHGD(PSUHVD$(PSUHVDGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGDDWLYLGDGHFRPHUFLDOHILQDQFHLUD
TXHVHXVXVXiULRVJHUDP$(PSUHVDQmRHVFROKHTXDLVLWHQVVHUmROLVWDGRVQHPHVWDEHOHFHSUHoRVRX
RXWUDVGHFLV}HVUHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVHVHUYLoRVFRPSUDGRVHYHQGLGRVHPVXDSODWDIRUPD
3RUWDQWRRVSULQFLSDLVGLUHFLRQDGRUHVGRVQHJyFLRVGD(PSUHVDHVWmRIRUDGHVHXFRQWUROHHD(PSUHVD
GHSHQGHGDSUHIHUrQFLDFRQWtQXDGHPLOK}HVGHXVXiULRVLQGLYLGXDLVSRUVHXVVHUYLoRVRQOLQH
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6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
$$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDEDVHLDVXDVGHFLV}HVGHQHJyFLRVHPUHODWyULRVILQDQFHLURVSUHSDUDGRV
QRVPHVPRVFULWpULRVXVDGRVQDSUHSDUDomRHGLYXOJDomRGHVWDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLV$VLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVVmRUHJXODUPHQWHUHYLVWDVSHOD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDSDUDWRPDGDGHGHFLV}HVVREUH
DORFDo}HVGHUHFXUVRVHDYDOLDomRGHSHUIRUPDQFH
3RUWDQWRD$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXTXHRSHUDXP~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOTXHVmRDV
LQWHUPHGLDo}HVHSRUWDQWRFRQVLGHUDTXHGLYXOJDo}HVDGLFLRQDLVVREUHVHJPHQWRVQmRVmRQHFHVViULDV

7UDQVDo}HVQmRFDL[D
&RQIRUPHUHTXHULGRSHORSURQXQFLDPHQWRWpFQLFR1%&7* 5 'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[D
,$6 LWHPDVHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDVDVWUDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWRHILQDQFLDPHQWRTXHQmR
HQYROYHPRXVRGHFDL[DRXHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHSRUWDQWRIRUDPH[FOXtGDVGDGHPRQVWUDomRGRV
IOX[RVGHFDL[D








7UDQVDo}HVGHLQYHVWLPHQWR
$GLomRGHFRQWUDWRGHDUUHQGDPHQWR










7UDQVDo}HVGHILQDQFLDPHQWR
$GLomRGHGLUHLWRGHXVR


1RVH[HUFtFLRVILQGRVGHGHGH]HPEURGHHD(PSUHVDQmRHIHWXRXWUDQVDo}HVQmRFDL[D
UHODFLRQDGDVDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRHLQYHVWLPHQWR




6HJXURV
(PGHGH]HPEURGHD(PSUHVDSRVVXLFREHUWXUDGHVHJXURVGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD
&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHRX$GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ YLVDQGRJDUDQWLUDRVDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVH
FRQVHOKHLURVDOpPGHHPSUHJDGRGD(PSUHVDYDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5
FRPOLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQRYDORUGH5
1mRpSDUWHGRHVFRSRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHDDYDOLDomRTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHFRQWUDWDomREHP
FRPRGDDGHTXDomRGDVFREHUWXUDVGHVHJXURVHVXDVSUHPLVVDV

(YHQWRVVXEVHTXHQWHV

$SRUWHVGHFDSLWDO
(PGHMXOKRGHRVVyFLRVLQWHJUDOL]DUDPRFDSLWDOVXEVFULWRHPGHMXQKRGHQR
PRQWDQWHGH5UHSUHVHQWDGRSRUDo}HVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO

&29,'
$2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH ³206´ GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHP
UD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDOGR&RURQDYtUXV &29,' HHVWDGHFODUDomRGHVHQFDGHRXVHYHUDV
PHGLGDVSRUSDUWHGDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWR
UHVXOWDQGRHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQ
UHVWULo}HVDYLDJHQVHWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHFRPpUFLRHP
JHUDOHORFDLVGHWUDEDOKRHDLQGDQmRpSRVVtYHOSUHYHURUHVXOWDGRILQDOGRVHIHLWRVHLPSDFWRVGD
SDQGHPLDGD&29,'

$SDQGHPLDGD&29,'LPSDFWRXDVFDGHLDVJOREDLVGHIRUQHFLPHQWRHDVPHGLGDVSUHYHQWLYDVH
SURWHWLYDVDWXDOPHQWHHPYLJRUDLQGDSRGHPLQWHUIHULUQDFDSDFLGDGHGHHQWUHJDGHSURGXWRVGH
YHQGHGRUHVDFRPSUDGRUHV&DVRRVVHUYLoRVGHHQWUHJDVRIUDPDWUDVRVRXLQWHUUXSo}HVDOWHUDQGRD
SHUIRUPDQFHDWXDOGHIRUPDVLJQLILFDWLYDDVYHQGDVEUXWDVGHPHUFDGRULDVHDUHFHLWDVGD(PSUHVD
SRGHPVHULPSDFWDGDVGHIRUPDGHVIDYRUiYHO
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7DPEpPpGLItFLOSUHYHUFRPRRVQHJyFLRVGD(PSUHVDSRGHPVHULPSDFWDGRVSHODVPXGDQoDVGH
SDGUmRGHJDVWRGRVFRQVXPLGRUHV)DWRUHVTXHSRGHULDPDIHWDUDSUHGLVSRVLomRGRVFRQVXPLGRUHVHP
UHDOL]DUFRPSUDVQmRHVVHQFLDLVLQFOXHPGHQWUHRXWURVFRQGLo}HVFRPHUFLDLVHPJHUDOQtYHLVGH
HPSUHJRWD[DVGHMXURVWD[DVWULEXWiULDVGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRDRFRQVXPLGRUFRQILDQoDGR
FRQVXPLGRUHPFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVEHPFRPRULVFRVHDSHUFHSomRS~EOLFDGHULVFRV
UHODFLRQDGRVDHSLGHPLDVRXSDQGHPLDVFRPRDSUySULD&29,'1RFDVRGHXPDGHVDFHOHUDomR
HFRQ{PLFDSURORQJDGDRXUHFHVVmRDJXGDRVKiELWRVGHFRQVXPRSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
LPSDFWDQGRGHIRUPDGHVIDYRUiYHODVUHFHLWDVGD(PSUHVD

&RPRREMHWLYRGHPLQLPL]DURVLPSDFWRVHFRQ{PLFRVQDVHPSUHVDVR*RYHUQR)HGHUDOGLYXOJRX
GHWHUPLQDGDVDo}HVHD$GPLQLVWUDomRGD(PSUHVDDYDOLRXDVPHGLGDVSURYLVyULDVHDVSRUWDULDV
HPLWLGDVHGHFLGLXDGRWDURVQRUPDWLYRVDEDL[R

L 0HGLGD3URYLVyULDDSHQDVQRPrVGHPDLRD(PSUHVDDGHULXD03
HIHWXDQGRGHUHGXomRVDODULDOHGHMRUQDGDSDUDGRVVHXVFRODERUDGRUHV7DORSomRUHVXOWRX
HPXPDHFRQRPLDGH5

LL 3RUWDULDVQVHGHDEULOHMXQKRGH3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRVLPSRVWRVIHGHUDLV
3,6&2),16H,1663DWURQDO FRPSDJDPHQWRSRVWHULRUQRVPHVHVGHDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH
VHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVDDGHULXDSRVWHUJDomRUHODFLRQDGDDR,1663DWURQDOSDUD
RVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRGHFRPSDJDPHQWRVHPDJRVWRRXWXEURHQRYHPEURGH 
SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LLL 0HGLGD3URYLVyULDQ3RVWHUJDomRHPWUrVPHVHVGRUHFROKLPHQWRGR)*76FRP
SDUFHODPHQWRSRVWHULRUHPPHVHVDSDUWLUGHMXOKRGHVHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HV$(PSUHVD
DGHULXDSRVWHUJDomRSDUDRVWUrVPHVHV PDUoRDEULOHPDLRFRPSDJDPHQWRVHPVHLVSDUFHODVGH
MXOKRDGH]HPEURGH SHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5

LY 0HGLGD3URYLVyULDQ±5HGXomRGHSRUPHVHVGDVDOtTXRWDVGR6LVWHPD6 6(6&
6(%5$(H6(1$& QDJXLDGH,1663DWURQDOUHVXOWDQGRHPXPDHFRQRPLDWRWDO5

$(PSUHVDPRQLWRUDHPWHPSRUHDODHYROXomRGDVWUDQVDo}HVGRVXVXiULRVSDUDTXHSRVVDLGHQWLILFDUH
UHDJLUUDSLGDPHQWHDHYHQWXDLVYDULDo}HVFDXVDGDVSRUIDWRUHVH[WHUQRV2PRQLWRUDPHQWRQRSHUtRGRGD
SDQGHPLDGHPRQVWURXTXHQmRKiHIHLWRVGHVIDYRUiYHLVQRFRPSRUWDPHQWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
XPDYH]TXHRQ~PHURGHXVXiULRVFUHVFHXVHQGRGHXVXiULRVFDGDVWUDGRVHPGH
GH]HPEURGHSDUDXVXiULRVFDGDVWUDGRVQRVHJXQGRWULPHVWUHGH

$VUHVHUYDVGHFDL[DHREDL[RHQGLYLGDPHQWRHDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDODSDUWLUGRVHJXQGR
WULPHVWUHGHUHIRUoDPDFDSDFLGDGHGD(PSUHVDGHPDQWHURVLQYHVWLPHQWRVQHFHVViULRVDR
FUHVFLPHQWRTXHpHVSHUDGR
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*UDQW7KRUQWRQ$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRV
³*UDQW7KRUQWRQ´pUHIHUrQFLDjPDUFDSHODTXDODVILUPDVPHPEUR*UDQW7KRUQWRQSUHVWDPVHUYLoRVGHDXGLWRULD
LPSRVWRVHFRQVXOWRULDDVHXVFOLHQWHVHRXUHIHUHVHDXPDRXPDLVILUPDVPHPEURFRQIRUPHRFDVR*UDQW
7KRUQWRQ$XGLWRULDH&RQVXOWRULD/WGDpXPDILUPDPHPEURGD*UDQW7KRUQWRQ,QWHUQDWLRQDO/WG *7,/ $*7,/H
DVILUPDVPHPEURQmRFRQVWLWXHPXPDVRFLHGDGHPXQGLDO$*7,/HFDGDILUPDPHPEURpXPDHQWLGDGHOHJDO
VHSDUDGD6HUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHODVILUPDVPHPEUR$*7,/QmRSUHVWDVHUYLoRVDFOLHQWHV$*7,/HVXDV
ILUPDVPHPEURQmRVmRDJHQWHVXQVGRVRXWURVHQmRVHUHVSRQVDELOL]DPSRUDWRVRXRPLVV}HVXQVGRVRXWURV
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Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Tie Lima

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Guilherme Almeida

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

1RPHGRUHVSRQViYHOSHORFRQWH~GRGR
IRUPXOiULR
&DUJRGRUHVSRQViYHO


7Lr/LPD
'LUHWRU3UHVLGHQWH


2'LUHWRU3UHVLGHQWHDFLPDTXDOLILFDGRGHFODUDTXH
DUHYLXRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
EWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRIRUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHP
HVSHFLDODRVDUWVD
FRFRQMXQWRGHLQIRUPDo}HVQHOHFRQWLGRpXPUHWUDWRYHUGDGHLURSUHFLVRHFRPSOHWRGDVLWXDomR
HFRQ{PLFRILQDQFHLUDGRHPLVVRUHGRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRV
SRUHOHHPLWLGRV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7Lr/LPD
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

'HFODUDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

1RPHGRUHVSRQViYHOSHORFRQWH~GRGR
IRUPXOiULR
&DUJRGRUHVSRQViYHO


*XLOKHUPH6RDUHV$OPHLGD
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV


2'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDFLPDTXDOLILFDGRGHFODUDTXH
DUHYLXRIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
EWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRIRUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR&90QHP
HVSHFLDODRVDUWVD
FRFRQMXQWRGHLQIRUPDo}HVQHOHFRQWLGRpXPUHWUDWRYHUGDGHLURSUHFLVRHFRPSOHWRGDVLWXDomR
HFRQ{PLFRILQDQFHLUDGRHPLVVRUHGRVULVFRVLQHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRV
SRUHOHHPLWLGRV


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*XLOKHUPH6RDUHV$OPHLGD



405

PÁGINA: 3 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

1.3 - Declaração do Diretor Presidente / Relações com Investidores
Não aplicável, tendo em vista que os atuais Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidores da Companhia já prestaram suas declarações individuais nos itens 1.1 e 1.2 deste
Formulário de Referência.
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16/06/2020
O auditor independente prestou os seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações contábeis referentes aos
períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e de 2019 e aos períodos de três meses findos em 31 de março de
2020 e de 2019; (ii) auditoria das demonstrações contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017 e auditoria das demonstrações contábeis intermediárias referente ao período de sete meses findo em
31 de julho de 2020; e (iii) emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações da Companhia.
Não aplicável, tendo em vista que não houve montantes pagos ao auditor independente no último exercício social.

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Régis Eduardo Baptista dos Santos

Nome responsável técnico
DATA_INICIO_ATUACAO
16/06/2020

CPF
279.477.848-09

PÁGINA: 5 de 272

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Ed. Berrini One, Cidade Monções, São Paulo, SP, Brasil,
CEP 04571-900, Telefone (11) 38865100, e-mail: regis.santos@br.gt.com

Endereço

10.830.108/0001-65

CPF/CNPJ

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição do auditor independente.

Grant Thornton Auditores Independentes

Nome/Razão social

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Nacional

Tipo auditor

Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição do auditor independente.

1127-4

Código CVM

Justificativa da substituição

SIM
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2.3 - Outras Informações Relevantes

2XWUDV,QIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR Ki VLWXDomR GH GHVDFRUGR FRP DV UHJUDV GH LQGHSHQGrQFLD SDUD R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH
FRQIRUPH 1%& 3$   ,QGHSHQGrQFLD DSURYDGD SHOD 5HVROXomR GR &RQVHOKR )HGHUDO GH
&RQWDELOLGDGHQ2&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDpRyUJmRUHVSRQViYHOSRURSLQDU
VREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHSDUDDHODERUDomRGHDXGLWRULDH[WHUQD
LQGHSHQGHQWHRXSDUDTXDOTXHURXWURVHUYLoRYHULILFDQGRDVTXDOLILFDo}HVHLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRU
LQGHSHQGHQWH
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHLWHUDTXHQmRKiWUDQVIHUrQFLDVUHOHYDQWHVGHVHUYLoRVRXUHFXUVRV
HQWUHRDXGLWRUHSDUWHVUHODFLRQDGDVFRPD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHILQLGDVQD'HOLEHUDomR&90Q
TXHDSURYRXR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3& 5 
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHPTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0,072380
-0,046000
0,05

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-4.122.000,00

Resultado Líquido

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

28.605.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
149.533.382

51.533.000,00

Ativo Total

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

10.823.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

-0,23

-0,231689

0,166810

89.590.462

-20.757.000,00

53.677.000,00

36.954.000,00

14.945.000,00

Exercício social (31/12/2019)
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-0,37

-0,367384

0,398500

89.590.462

-20.095.000,00

38.999.000,00

52.089.000,00

35.702.000,00

Exercício social (31/12/2018)

PÁGINA: 7 de 272

-0,34

-0,340762

0,228270

43.789.296

-12.846.000,00

33.553.000,00

19.836.000,00

9.996.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$
2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR
GD &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH  ³,QVWUXomR &90 ´  FRQFLOLDGD FRP VXDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHFRQVLVWHQROXFUR SUHMXt]R DMXVWDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
SHOR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VREUH R OXFUR H SHODV GHVSHVDV GH GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomR ³(%,7'$´ 
2(%,7'$QmRpPHGLGDGHOXFURHPFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
QmR UHSUHVHQWD RV IOX[RV GH FDL[D GRV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H SRUWDQWR QmR p XPD PHGLGD
DOWHUQDWLYD DRV UHVXOWDGRV RX IOX[RV GH FDL[D $ &RPSDQKLD XWLOL]D R (%,7'$ FRPR PHGLGD GH
SHUIRUPDQFHSDUDHIHLWRJHUHQFLDOHSDUDFRPSDUDomRFRPHPSUHVDVVLPLODUHV(PERUDR(%,7'$
SRVVXDXPVLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLD
QmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDVDGRWDUmRHVVHVLJQLILFDGR
SDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QmRVHMDDGRWDGR
SRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$
GLYXOJDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRU
GD ,QVWUXomR &90  SRU HPSUHVDV TXH QmR IRUDP REULJDGDV D UHWLILFiODV SRGHP QmR DGRWDU R
VLJQLILFDGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90
$ SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  FRP D DGRomR GR &3&  5 ,)56  ± $UUHQGDPHQWRV D
&RPSDQKLDUHDYDOLRXRVVHXVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWREDVLFDPHQWHUHODFLRQDGRVjVVXDVEDVHV
GHRSHUDomRWUD]HQGRLPSDFWRVQRFiOFXORGR(%,7'$SRLVRVYDORUHVGHGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGH
XVRHRVHQFDUJRVLQFRUULGRVGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRHP
VHQGRTXHDQWHULRUPHQWHRVFXVWRVGHDUUHQGDPHQWRHUDPFODVVLILFDGRVFRPRFXVWRVRSHUDFLRQDLV
QDSUHVWDomRGHVHUYLoRV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVYDORUHVGR(%,7'$GD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRV
HPGHMXQKRGHHGHEHPFRPRQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGH



0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
5PLOH[FHWR 
(%,7'$

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH





















 

 

 

 

 

E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DXGLWDGDV
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR(%,7'$DSUHVHQWDGRSHOD&RPSDQKLDQRVSHUtRGRVGH
VHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVFRPDVVXDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVSDUDRVPHVPRVSHUtRGRV
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3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGH


&iOFXORGR(%,7'$
5PLOH[FHWR 
3UHMXt]R GR SHUtRGR 
H[HUFtFLR
  5HVXOWDGR ILQDQFHLUR
OtTXLGR

'HSUHFLDomR
H
DPRUWL]DomR
  ,PSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDO
(%,7'$

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH





















 

 

 

 

 



 





 











 

 

 



 

 

 

 

 

 

F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
2 (%,7'$ p XWLOL]DGR FRPR PHGLGD GH GHVHPSHQKR SHOD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD SRU VHU
PHGLGD SUiWLFD SDUD DIHULU R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD 2 (%,7'$ p LQIRUPDomR
DGLFLRQDO jV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H QmR GHYH VHU XWLOL]DGR HP VXEVWLWXLomR DR UHVXOWDGR 2
(%,7'$QmRpPHGLGDUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 RXSHODV
1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±International Financial Reporting Standards ,)56 
HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard Board ,$6% QmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGH
QmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVDSUHVHQWDGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGLYXOJDGDVHPUHODomRDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
$SRUWHVGHFDSLWDO
(PGHMXOKRGHRVVyFLRVGD&RPSDQKLDLQWHJUDOL]DUDPRFDSLWDOVXEVFULWRHPGHMXQKR
GHQRPRQWDQWHGH5PLOUHSUHVHQWDGRSRUDo}HVQRPLQDWLYDVVHPYDORU
QRPLQDO
/LTXLGDomRGHHPSUpVWLPR
2HPSUpVWLPRREWLGRMXQWRDR%DQFR,WD~6$HPGHDEULOGHQRPRQWDQWHGH5PLOH
FRPYHQFLPHQWRHPDEULOGHIRLLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGRHPGHDJRVWRGH
(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGLYXOJDGDVHPUHODomRDRSHUtRGRGHVHWH
PHVHVILQGRVHPGHMXOKRGH
/LTXLGDomRGHHPSUpVWLPR
2HPSUpVWLPRREWLGRMXQWRDR%DQFR,WD~6$HPGHDEULOGHQRPRQWDQWHGH5PLOH
FRPYHQFLPHQWRHPDEULOGHIRLLQWHJUDOPHQWHOLTXLGDGRHPGHDJRVWRGH
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








DUHJUDVVREUH
UHWHQomRGH
OXFURV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD HUD FRQVWLWXtGD VRE
DIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDH
DGRWDYD FRPR SUiWLFD GH
UHWHQomRGHOXFURVDVSUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVDSOLFiYHOVXSOHWLYDPHQWH
j&RPSDQKLDTXHSUHYrTXHD
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD HUD FRQVWLWXtGD VRE
DIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDH
DGRWDYD FRPR SUiWLFD GH
UHWHQomRGHOXFURVDVSUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVDSOLFiYHOVXSOHWLYDPHQWH
j&RPSDQKLDTXHSUHYrTXHD
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD HUD FRQVWLWXtGD VRE
DIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGDH
DGRWDYD FRPR SUiWLFD GH
UHWHQomRGHOXFURVDVSUHYLV}HV
FRQWLGDVHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
H QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HVDSOLFiYHOVXSOHWLYDPHQWH
j&RPSDQKLDTXHSUHYrTXHD
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

DLYDORUHVGDV
UHWHQo}HVGH
OXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

DLLSHUFHQWXDLV
HPUHODomRDRV
OXFURVWRWDLV
GHFODUDGRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD
TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDUHJLVWURX
SUHMXt]R H QmR KRXYH UHWHQomR
GHOXFURV

EUHJUDVVREUH
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

FSHULRGLFLGDGH
GDV
GLVWULEXLo}HVGH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SUiWLFDGHUHWHQomRGHOXFURVDV
SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
FRQWUDWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
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DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

DSOLFiYHO VXSOHWLYDPHQWH j
&RPSDQKLD TXH SUHYr TXH D
GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH
OXFURV VHUi DSURYDGD SRU VyFLR
RX VyFLRV WLWXODUHV GH PDLV GD
PHWDGH GR FDSLWDO VRFLDO
SRGHQGR RV OXFURV VHUHP
GLVWULEXLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWH
RX QmR j SDUWLFLSDomR GH FDGD
VyFLR

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
D &RPSDQKLD SRGHULD OHYDQWDU
EDODQoRV
LQWHUPHGLiULRV
LQWHUFDODUHV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV H FRP EDVH QHVVHV
EDODQoRVGLVWULEXLUOXFURV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
D &RPSDQKLD SRGHULD OHYDQWDU
EDODQoRV
LQWHUPHGLiULRV
LQWHUFDODUHV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV H FRP EDVH QHVVHV
EDODQoRVGLVWULEXLUOXFURV

$GLFLRQDOPHQWH
FRQIRUPH
SUHYLVWRHPVHXFRQWUDWRVRFLDO
D &RPSDQKLD SRGHULD OHYDQWDU
EDODQoRV
LQWHUPHGLiULRV
LQWHUFDODUHV RX HP SHUtRGRV
PHQRUHV H FRP EDVH QHVVHV
EDODQoRVGLVWULEXLUOXFURV

GHYHQWXDLV
UHVWULo}HVj
GLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDVSRU
OHJLVODomRRX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO
DSOLFiYHODR
HPLVVRUDVVLP
FRPRFRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RXDUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDD
&RPSDQKLD
QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR RX UHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

HSROtWLFDGH
GHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFD
HVSHFtILFD TXH WUDWDVVH VREUH
GHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista, nos últimos três exercícios sociais e no período corrente, não houve a distribuição de
dividendos ou retenção de lucro líquido, conforme informado no item 3.4 deste Formulário de Referência, tendo em vista
que a Companhia registrou prejuízo nos períodos.
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1mRIRUDPGHFODUDGRVGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVQRV~OWLPRVWUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
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40.710.000,00
22.009.000,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/06/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

1,47266644

3,76143398
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1

418

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
3.835.000,00

3.835.000,00

Inferior a um ano

3.601.000,00

3.601.000,00
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

7.436.000,00

7.436.000,00

Total

Versão : 1

Garantia Real

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios
675.000,00

675.000,00

Inferior a um ano

0,00

0,00
0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

Superior a cinco anos

675.000,00

675.000,00

Total

PÁGINA: 16 de 272

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) apresentadas nas demonstrações contábeis consolidadas da Companhia referentes ao exercício
social de 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

Os saldos apresentados acima referem-se às rubricas de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) apresentadas nas Informações Trimestrais – ITR consolidadas da Companhia de 30 de junho de
2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/06/2020)
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a
determinados riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário
de emissão da Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as
demonstrações contábeis da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios atuais e
futuros, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez, reputação e demais
indicadores financeiros e não financeiros da Companhia poderão ser afetados de maneira adversa
por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. Os riscos descritos abaixo são aqueles que a
Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência, podem afetar a
Companhia adversamente. Além disso, riscos adicionais não conhecidos ou considerados
irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência também poderão afetar a
Companhia adversamente. O preço de mercado dos valores mobiliários de emissão da Companhia
poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os
atuais e/ou potenciais investidores poderão perder substancial ou totalmente o seu investimento nos
valores mobiliários de emissão da Companhia.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa
ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá
causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito
adverso relevante na Companhia, na participação no mercado, na sua reputação, nos negócios
atuais e futuros, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e demais
indicadores financeiros e não financeiros da Companhia, bem como no preço dos valores mobiliários
de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de Risco” devem
ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.
(a)

à Companhia

Os negócios da Companhia são baseados em uma plataforma online para transações
comerciais, na qual quase todas as atividades dependem de usuários e, portanto, estão
amplamente fora do controle da Companhia.
Os negócios da Companhia dependem principalmente de usuários que listam e compram produtos
na plataforma online da Companhia. A Companhia depende principalmente da atividade comercial e
financeira que seus usuários geram. A Companhia não escolhe quais itens serão listados, nem
estabelece preços ou outras decisões relacionadas aos produtos e serviços comprados e vendidos
em sua plataforma. Portanto, os principais direcionadores dos negócios da Companhia estão fora de
seu controle e a Companhia depende da preferência contínua de milhões de usuários individuais por
seus serviços online.
A Companhia não garante que estará sempre apta a oferecer aos seus usuários os produtos e
serviços que procuram. A Companhia está sujeita ainda a eventuais alterações de hábito de consumo
e de demanda por produtos e serviços por parte de seus usuários. Dessa forma, a Companhia pode
não ser capaz de se antecipar ou não responder de forma adequada às mudanças de hábito de seus
usuários.
Dessa forma, a perda de usuários ou a queda de preferência pelo uso da plataforma online da
Companhia poderá afetar de forma significativa e adversa os negócios da Companhia e, por
consequência, seus resultados operacionais e situação financeira.
Problemas nos sistemas de tecnologia da informação, ou a incapacidade de acompanhar a
velocidade do desenvolvimento da tecnologia, poderão impactar adversamente as operações
da Companhia.
As operações da Companha dependem em grande parte do seu sistema de informação, que é
importante ferramenta de administração dos recursos e controle de seus ativos tangíveis e
intangíveis relevantes. Problemas de operação ou de segurança nos sistemas da Companhia podem
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causar temporariamente a interrupção de seu funcionamento. A possibilidade de ocorrência de tais
problemas é exacerbada durante a pandemia de COVID-19, inclusive em decorrência da
implementação de home office para os funcionários da Companhia. Caso a Companhia não seja
capaz de efetuar os reparos a tempo e, se essa eventual interrupção se prolongar e causar a
indisponibilidade de acesso ao sistema e/ou às informações, as operações da Companhia e seus
controles operacionais e financeiros podem ser prejudicados, o que pode afetar adversamente os
resultados da Companhia. Caso a Companhia não seja capaz de atualizá-los de maneira constante,
acompanhando a velocidade do desenvolvimento tecnológico, suas operações poderão ser
prejudicadas, o que pode afetar adversamente os resultados da Companhia.
O sucesso e habilidade da Companhia de oferecer produtos e serviços online e de alta qualidade
depende da operação eficiente e ininterrupta de seus sistemas de tecnologia da informação e
computação. Qualquer falha nos sistemas de computação e tecnologia da informação da Companhia
em operar efetivamente ou de se integrar a outros sistemas, inadequações de performance ou
violações em segurança podem causar interrupções ou falhas nos sistemas, que como consequência
podem causar a indisponibilidade da sua plataforma, afetar a efetivação de pedidos de compras e
vendas e a entrega de produtos, resultando em perdas à performance da Companhia. Além do mais,
falhas nos controles de segurança da rede também podem afetar a performance, uma vez que os
servidores são vulneráveis a ataques de vírus e quebras na segurança, podendo causar
interrupções, atrasos, perdas de dado ou incapacidade de aceitar e completar ordens. Os sistemas
de back-up para determinados aspectos das operações da Companhia não são totalmente
redundantes e o plano de recuperação de desastres pode não cobrir todos estes eventos.
Quaisquer falhas ou problemas podem, no futuro, afetar adversamente o número de clientes
interessados em comprar e vender os produtos na plataforma oferecida pela Companhia. Fatores
que poderiam ocorrer e prejudicar significativamente as operações, incluem: falhas no sistema e
interrupções por perda de energia, falhas em telecomunicações, sabotagem, vandalismo, ataques
terroristas, cibernéticos e situações similares, erros de softwares, vírus de computadores, disfunções
físicas ou eletrônicas em nos sistemas de computadores e data centers da Companhia. Além disso,
quaisquer interrupções que afetem o site da Companhia também poderiam causar danos à sua
reputação, demandar gastos significativos de capital e outros recursos, e expor a Companhia a riscos
de perdas, processos judiciais e responsabilidades. Atualmente, a Companhia não possui seguros
de interrupção de negócios contratados para compensação por perdas que possam ocorrer como
resultado de quaisquer desses eventos. Assim, os resultados de operações da Companhia podem
ser negativamente afetados caso qualquer das interrupções descritas acima ocorra.
Falhas no sistema de segurança da Companhia com relação à proteção de informações
confidenciais de seus clientes, inclusive dados pessoais, e de sua rede podem vir prejudicar
sua reputação e marca e afetar substancialmente os negócios se os resultados das operações
da Companhia.
Eventual falha da Companhia em impedir violações de segurança, na transmissão e armazenamento
de dados eletrônicos, afetando a confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações
armazenadas, poderá prejudicar a reputação e a marca da Companhia e, ainda, afetar
substancialmente o negócio e os resultados das operações da Companhia. A possibilidade de
ocorrência de uma falha é exacerbada durante a pandemia de COVID-19, inclusive em decorrência
da implementação de home office para os funcionários da Companhia.
A Companhia depende de tecnologias de criptografia e autenticação eletrônica de terceiros para
efetuar a transmissão segura de informações confidenciais, incluindo números de cartão de crédito
utilizado nas transações efetuadas em sua plataforma. Avanços tecnológicos, novas descobertas no
campo da criptografia ou outros desenvolvimentos poderão resultar na exposição de falhas nas
tecnologias que a Companhia utiliza para proteger dados pessoais fornecidos pelos clientes durante
as operações de compra. Ainda, a Companhia está suscetível a usos impróprios ou ilegais, incluindo
vendas fraudulentas e ilícitas nos meios de pagamento aceitos pela Companhia, bem como fraudes
bancárias, que podem resultar em perdas financeiras.
Além disso, a Companhia armazena dados que contém detalhadas informações demográficas e de
compras e/ou vendas de cada um de seus clientes em seu banco de dados, hospedado em sua
intranet, que está sujeita a ataques externos de usuários de redes públicas. Qualquer
comprometimento da segurança da Companhia poderá prejudicar sua reputação e marca e expor a
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Companhia a situações de litígio, nas quais a Companhia poderá ser obrigada a indenizar a parte
prejudicada, afetando, assim, negativamente o negócio e os resultados das operações da
Companhia. Ademais, qualquer pessoa capaz de burlar as medidas de segurança da Companhia
poderá se apropriar de informações confidenciais ou causar interrupções em suas operações.
Adicionalmente, a Companhia está sujeita às leis e normas que podem exigir notificação de
incidentes de segurança a órgãos reguladores, clientes ou funcionários, assim como pode ter que
reembolsar e/ou indenizar clientes ou operadores de cartões de crédito por quaisquer recursos
furtados em decorrência de quaisquer violações ao sistema de segurança da Companhia, situações
que poderiam aumentar significativamente os seus custos e reduzir sua atratividade.
Em consequência da grande dependência da tecnologia para as atividades da Companhia, também
podemos incorrer em perdas financeiras devido a impactos de dificuldades técnicas nas operações
da Companhia. Adicionalmente, os sistemas de informação estão expostos a vírus, maliciosos
(malware) e outros problemas, como por exemplo crimes e ataques cibernéticos, que podem interferir
inesperadamente nas operações da Companhia. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá
resultar em um efeito material adverso sobre os negócios e causar danos à reputação e marca da
Companhia, resultados de operações e perdas financeiras.
Falhas de segurança que acarretem na perda de dados e informações podem, ainda, além de impedir
o adequado desenvolvimento das atividades da Companhia, interferir no cumprimento de suas
obrigações legais, como, por exemplo, a retenção de guarda de registros de acesso à aplicação
exigida pela Lei nº 12.965/2014 (o Marco Civil da Internet, “MCI”). Ainda, eventuais falhas em
armazenar dados de acesso e utilização da plataforma de vendas pela Companhia pode dificultar ou
impedir a defesa de seus interesses em eventuais ações judiciais ou administrativas, como, por
exemplo, para investigação de fraudes e recuperação de valores.
Riscos associados aos pagamentos realizados na plataforma da Companhia via cartões de
crédito poderão afetar adversamente os negócios da Companhia e seus resultados
operacionais.
A Companhia assume riscos atrelados aos pagamentos realizados em sua plataforma via cartão de
crédito, visto que os pagamentos efetuados com cartão de crédito não possuem verificação de
titularidade, por se tratarem de transação online. Tais riscos podem ser originados, por exemplo, pelo
uso não autorizado de cartão de crédito de terceiros, roubo de identidade, bem como invasões para
aprovação de transações fraudulentas em perfis com histórico positivo de compras no site. Tais
riscos podem acarretar na não conclusão dos serviços de compra e venda, bem como em perdas
devido a reclamações de clientes junto às administradoras de cartões de crédito com a justificativa
de que não autorizaram determinadas transações.
Adicionalmente, a Companhia também se obriga, perante as entidades subadquirentes, a cumprir as
determinadas regras operacionais das diferentes bandeiras de cartão de crédito aceitas na
plataforma. Tais bandeiras de cartão de crédito podem adotar novas regras operacionais ou
reinterpretar as regras existentes. Caso a Companhia não seja capaz de se adaptar a essas novas
regras ou interpretações, poderá perder o direito de aceitar determinadas bandeiras de cartão de
crédito.
Uma falha no controle adequado de operações fraudulentas de cartão de crédito, bem como a não
adaptação da Companhia às regras estabelecidas pelas bandeiras de cartão de crédito, poderá gerar
reembolsos a serem efetuados pela Companhia e prejudicar a reputação e resultados financeiros da
Companhia, o que poderá afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia e os vendedores da plataforma contam com serviços de logística e entrega de
produtos.
A Companhia, no caso de produtos vendidos por meio do enjuPRO, e a maioria dos vendedores da
plataforma contam com vários serviços de terceiros, como os Correios, para entregar seus produtos
aos compradores. Adicionalmente, os vendedores da plataforma contam com serviços de logística
prestados pela Companhia relativos à utilização de um centro de distribuição para armazenamento
e distribuição de seus produtos. Qualquer fator que impeça o armazenamento, distribuição e a
entrega oportuna de mercadorias aos compradores pode prejudicar os vendedores e afetar
negativamente a reputação da Companhia. Atrasos ou interrupções podem ser causados por eventos
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que estão fora do controle dos serviços de armazenamento, distribuição e entrega, como caso
fortuito, desastres naturais, interrupções no transporte, ciberataques, condições climáticas adversas,
terrorismo, crises de saúde pública, conflitos políticos ou greves. Os contratos com determinados
serviços de entrega que permitem fornecer etiquetas de remessa pré-pagas como uma conveniência
para os vendedores não exigem que esses fornecedores ofereçam serviços de retorno dos produtos
aos vendedores. Se as mercadorias vendidas na plataforma da Companhia não forem entregues em
condições adequadas, em tempo hábil ou a taxas de envio que os compradores estão dispostos a
pagar, a reputação e os negócios da Companhia poderão ser adversamente afetados.
Se não formos capazes de nos adaptar rapidamente às transformações digitais exigidas pelos
clientes e pelo setor, nossas operações poderão ser adversamente afetadas.
A Companhia pode não ser capaz de se adaptar de forma suficientemente rápida para atender às
exigências dos clientes e preferências e padrões do setor. A Companhia pode se deparar com alguns
obstáculos em busca de uma transformação digital rápida relacionados à cultura corporativa, à
complexidade organizacional, a falta de processos que viabilizam a colaboração e inserção dos
colaboradores. Esses desafios podem ser uma limitação no crescimento do e-commerce pela
complexidade comercial, organizacional ou tecnológica. Essas mudanças, somadas à urgência no
atendimento de novos padrões e práticas do setor, poderão tornar o e-commerce da Companhia e a
sua tecnologia própria ultrapassados e afetar adversamente seus resultados.
O crescimento da Companhia depende de sua capacidade de atrair e manter uma comunidade
ativa de vendedores e compradores.
Em 30 de junho de 2020 e 31 de julho de 2020, a Companhia apresentava prejuízo acumulado de
R$78.767 mil e R$79.195 mil, respectivamente. Para aumentar a receita e alcançar a lucratividade,
a Companhia precisa atrair novos membros e reter membros existentes. Também deve incentivar os
vendedores da plataforma a listar itens para venda, assim como incentivar os compradores a comprar
itens listados no site da Companhia.
Se os vendedores existentes estiverem insatisfeitos com sua experiência na plataforma da
Companhia, eles poderão parar de listar itens no site e parar de indicar a Companhia para novos
potenciais vendedores. Da mesma forma, se os compradores existentes não acharem atraente a
plataforma da Companhia, seja por causa de uma experiência negativa, falta de recursos ao
comprador, desinteresse nos produtos oferecidos pelos vendedores, dentre outros fatores, estes
compradores podem fazer menos compras e/ou parar de indicar outras pessoas para utilizarem a
plataforma da Companhia. Nessas circunstâncias, a Companhia pode ter dificuldade em atrair novos
vendedores e compradores sem incorrer em despesas adicionais de marketing.
Além disso, a publicidade negativa gerada por reclamações dos seus usuários pode reduzir a
capacidade da Companhia de atrair novos usuários ou de manter os usuários atuais, além de
prejudicar a reputação da Companhia. A percepção de que os níveis de resposta da Companhia e
apoio aos seus membros são inadequados podem levar a resultados semelhantes.
Adicionalmente, o atendimento eficaz ao cliente exige uma despesa significativa de pessoal e
investimento no desenvolvimento de programas e infraestrutura de tecnologia para ajudar os
representantes de atendimento ao cliente a desempenhar suas funções. Essas despesas, se não
forem gerenciadas adequadamente, podem afetar significativamente a lucratividade da Companhia.
A falha em gerenciar ou treinar adequadamente os representantes de atendimento ao cliente pode
comprometer a capacidade da Companhia de lidar com as reclamações de clientes de maneira
eficaz, o que pode afetar a reputação da Companhia e resultar na perda da confiança dos seus
clientes na Companhia.
Ainda, mesmo que a Companhia possa atrair novos membros para substituir os que perdeu, estes
podem não manter o mesmo nível de atividade e a receita gerada pelos membros perdidos. Se a
Companhia não for capaz de manter membros existentes e atrair novos membros que contribuam
para uma comunidade ativa, suas perspectivas de crescimento seriam prejudicadas e seus negócios
poderiam ser afetados adversamente.
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A Companhia pode ser responsabilizada legalmente pela venda de itens que violem os direitos
de propriedade intelectual e distribuição de terceiros e pelas informações e materiais
divulgados por suas plataformas.
Considerando que a Companhia promove atividades de marketplace de produtos divulgados e
comercializados por terceiros, a Companhia pode não ser capaz de detectar e remover todos os itens
que possam infringir os direitos de propriedade intelectual de terceiros. Como resultado, a
Companhia já recebeu e pode, no futuro, receber reclamações alegando que determinados itens
listados ou vendidos em sua plataforma infringem direitos autorais de terceiros, marcas comerciais
ou outros direitos de propriedade intelectual. Os proprietários de conteúdo e outros proprietários de
direitos de propriedade intelectual têm atuado ativamente na defesa de seus direitos contra empresas
online, inclusive a Companhia. Alguns detentores de direitos relacionados a produtos vendidos na
plataforma da Companhia podem considerar insuficientes os esforços da Companhia, que poderá
sofrer reivindicações legais de proprietários de conteúdo e propriedade intelectual alegando
violações de seus direitos, o que poderia resultar em condenações em face da Companhia,
implicando em impactos adversos aos negócios da Companhia e, por consequência, seus resultados
operacionais e situação financeira.
A Companhia poderá ser responsável ou sofrer danos à sua reputação decorrentes da falha
dos vendedores da plataforma em entregar mercadorias ou fazer os pagamentos necessários.
O sucesso da Companhia depende, em grande parte, dos vendedores que anunciam e entregam os
produtos e compradores listados pagando o preço de compra acordado. A Companhia já recebeu e
continuará a receber reclamações de usuários que não receberam o preço de compra ou os bens
acordados. A Companhia não tem a capacidade de forçar os usuários a efetuar pagamentos ou
entregar mercadorias vendidas. A Companhia também recebe reclamações de compradores em
relação à qualidade dos produtos adquiridos ou à entrega parcial ou não dos itens adquiridos. A
Companhia poderá, ainda, receber solicitações adicionais de usuários solicitando reembolso ou
ameaçando o ajuizamento de ações judiciais se a Companhia não os reembolsar, cujo resultado
pode afetar adversamente os negócios e situação financeira da Companhia.
Qualquer litígio relacionado a compras não pagas ou não entregues ou itens com defeito pode afetar
adversamente a condição financeira e/ou reputação da Companhia. Qualquer publicidade negativa
gerada como resultado de tais falhas pode danificar a reputação da Companhia, diminuir o valor de
sua marca, reduzir sua capacidade de atrair novos usuários ou de manter os usuários atuais e
impactar negativamente seus resultados operacionais.
A condução de atividades fraudulentas ou práticas irregulares pelos usuários da plataforma
da Companhia pode afetar negativamente os resultados operacionais, marca e reputação da
Companhia e causar a diminuição do uso de serviços.
A Companhia está sujeita ao risco de atividade fraudulenta ou ilegal em suas plataformas por parte
de seus usuários. Não há garantias de que as medidas implementadas sejam suficientes para
detectar, prevenir ou impedir a fraude com precisão. À medida que as vendas aumentam, o custo de
remediação de atividades fraudulentas, incluindo reembolsos de clientes, pode aumentar
significativamente e afetar negativamente os resultados operacionais da Companhia. Além disso, os
usuários podem realizar fraudes ou atividades ilegais em potencial ao usar a plataforma em que a
Companhia opera que a possa expor a responsabilidades civis ou criminais e afetar seu desempenho
financeiro. Por exemplo, a Companhia está atualmente envolvida em uma investigação criminal como
resultado de supostas práticas de crime de contrabando cometida por alguns de seus usuários em
virtude de comercialização de cigarros eletrônicos (para mais informações, vide item 4.7 deste
Formulário de Referência).
A Companhia não pode descartar a possibilidade de que alguma das situações acima possa ocorrer,
causando danos aos seus negócios ou reputação. Se qualquer uma das situações acima ocorrer, os
resultados operacionais, a condição financeira e a reputação da Companhia poderão ser material e
adversamente afetados.
Ademais, a Companhia não garante que vendedores que façam uso de sua plataforma não venham
apresentar problemas com questões trabalhistas ou relacionados à sustentabilidade, terceirização e
quarteirização da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias, atividades criminosas
contra o sistema financeiro nacional, sonegação fiscal, ou mesmo que venham a se utilizar de
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irregularidades para terem um custo mais baixo de seus produtos. Nestes casos, a imagem e
reputação da Companhia podem ser prejudicadas e, em consequência, a perda de atratividade junto
aos seus clientes, com impacto direto na redução de sua receita líquida e resultado operacional.
A Companhia conta com os vendedores da plataforma para fornecer uma experiência
gratificante aos compradores.
Uma parcela dos compradores reclama e poderá reclamar de sua experiência na plataforma
fornecida pela Companhia. Por exemplo, os compradores podem relatar que não receberam os itens
que compraram, que os itens recebidos não estavam como representados por um vendedor da
plataforma ou que um vendedor não respondeu às suas perguntas. A publicidade negativa e o
sentimento dos membros gerados como resultado desses tipos de reclamações podem reduzir a
capacidade da Companhia de atrair novos membros ou reter os atuais membros e/ou prejudicar a
reputação da Companhia. Uma percepção de que os níveis de capacidade de resposta da
Companhia e apoio aos membros são inadequados pode ter resultados semelhantes.
Qualquer fator que atrapalhe as operações de um número substancial de vendedores da plataforma,
como interrupções nos serviços de entrega, ataques cibernéticos, desastres naturais, intempéries,
crises de saúde pública ou distúrbios políticos, também pode resultar em experiências negativas para
um número substancial de compradores.
A Companhia e seu auditor independente identificaram deficiências significativas nos
controles internos da Companhia e, se a Companhia não for capaz de tornar seus controles
internos eficazes, pode incorrer em erros no reporte de seus resultados e/ou não ser capaz
de prevenir práticas inapropriadas, erros ou fraudes.
Os sistemas, políticas e procedimentos de controles internos da Companhia podem não ser
suficientes e/ou totalmente eficazes para detectar práticas inapropriadas, erros ou fraudes. Em
conexão com a auditoria de suas demonstrações contábeis para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2019 e período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, a Companhia e seu
auditor independente identificaram certas falhas relacionadas ao seu processo de encerramento
contábil da Companhia neste período, que representaram, individualmente ou em conjunto, a
deficiências significativas nos seus controles internos, conforme definidos nas normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Não há garantias de que a Companhia conseguirá sanar essas falhas e
que seus esforços de remediação serão bem-sucedidos. A Companhia pode não conseguir concluir
tempestivamente qualquer correção necessária. Durante o curso de documentação e teste de seus
procedimentos de controles internos, a Companhia poderá identificar outras fraquezas e deficiências
em seus controles internos sobre relatórios financeiros. Se a Companhia não for capaz de tornar
seus controles internos eficazes, poderá não ser capaz de reportar seus resultados de maneira
precisa ou prevenir a ocorrência de práticas inapropriadas, erros ou fraudes. A falha ou a ineficácia
nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em seus negócios, seus resultados
operacionais, bem como no valor dos valores mobiliários de sua emissão. Para mais informações a
respeito do tema, vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados e poderá ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de
sanções.
A Lei nº 13.709/2018, conforme alterada pela Lei nº 13.853/2019, denominada Lei Geral de Proteção
de Dados (“LGPD”) regula as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil, por
meio de sistema de regras que impacta todos os setores da economia e prevê, dentre outras
providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, hipóteses em que o tratamento de dados
pessoais é permitido (bases legais), obrigações e requisitos relativos a incidentes de segurança
informação, vazamentos de dados pessoais e a transferência de dados pessoais, bem como
estabelece sanções para o descumprimento de suas disposições. Ainda, a LGPD autorizou a criação
da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), responsável por elaborar diretrizes e aplicar
as sanções administrativas, em caso de descumprimento da LGPD, que na data de elaboração deste
documento ainda não foi efetivamente estruturada pelo Poder Público.
Ademais, necessário esclarecer que a LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020 quanto
a maior parte de suas disposições, exceto quanto às suas sanções administrativas (art. 52, 53 e 54),
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cuja aplicabilidade somente será possível a partir do dia 1º de agosto de 2021, nos termos da Lei nº
14.010/2020.
Todavia, neste cenário (anterior à vigência das sanções administrativas previstas na LGPD), o
descumprimento de quaisquer disposições previstas em tal normativa tem como riscos: (i) a
propositura de ações judiciais, individuais ou coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes
de violações, baseadas não somente na LGPD, mas, na legislação esparsa e setorial sobre proteção
de dados ainda vigente; e (ii) a aplicação das penalidades previstas no Código de Defesa do
Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa do consumidor, uma vez que
estes que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência da LGPD e da efetiva
estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança que resultem em
acessos indevidos a dados pessoais.
Além disso, com a entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia não
esteja em conformidade com a LGPD, a Companhia poderá estar sujeita às sanções, de forma
isolada ou cumulativa, de advertência, obrigação de divulgação de incidente, bloqueio temporário
e/ou eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa,
grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o montante global
de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração. Além disso, a Companhia pode ser
responsabilizada por danos materiais, morais, individuais ou coletivos causados, devido ao não
cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD.
Desta forma, falhas na proteção dos dados pessoais tratados pela Companhia, bem como a
inadequação à legislação aplicável, poderão acarretar multas elevadas, divulgação do incidente para
o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão das atividades, o que poderá
afetar negativamente a reputação e os resultados da Companhia e, consequentemente, o valor das
suas ações.
Os negócios da Companhia dependem do crescimento contínuo do comércio on-line e da
disponibilidade e confiabilidade da internet.
O comércio online ainda é um mercado em desenvolvimento na América Latina. As receitas futuras
da Companhia dependem substancialmente da aceitação generalizada de consumidores e
fornecedores e do uso contínuo da internet como forma de realizar comércio. Para a Companhia
aumentar sua base de usuários com sucesso, mais consumidores e sellers devem aceitar e aderir a
novas maneiras de conduzir negócios e trocar informações. Disponibilidade, velocidade de
transação, aceitação, interesse e uso da internet são essenciais para o crescimento da Companhia.
Caso os fatores acima não sejam verificados e o uso da internet como forma de comércio não seja
consolidado, o crescimento da Companhia poderá ser freado, o que poderá representar um impacto
adverso relevante nos seus negócios.
O sucesso da Companhia depende de sua capacidade de expandir e adaptar suas operações
para atender rapidamente aos padrões industriais e de tecnologia em constante mudança, de
maneira econômica e oportuna.
A Companhia planeja a expansão de suas operações e serviços internacionalmente, desenvolvendo
e promovendo novos serviços. A Companhia pode não conseguir expandir suas operações de
maneira econômica ou oportuna, e os esforços de expansão podem não ter a mesma ou maior
aceitação geral do mercado que os atuais serviços. Além disso, qualquer novo negócio ou serviço
lançado pela Companhia que não seja recebido favoravelmente pelos usuários poderá prejudicar
sua reputação e diminuir o valor de sua marca. Da mesma forma, a falta de aceitação do mercado
desses serviços ou a incapacidade da Companhia em gerar receitas satisfatórias a partir de
quaisquer serviços expandidos para compensar seus custos pode ter um efeito adverso relevante
em seus negócios, resultados operacionais e condição financeira.
A Companhia deve constantemente implementar novos hardwares, atualizar os softwares que utiliza,
aprimorar e melhorar seus sistemas de cobrança e transações, além de adicionar e treinar novas
equipes de engenharia da computação e outras pessoas para acomodar o aumento do uso do site.
Esse processo de atualização é caro, e a crescente complexidade e aprimoramento do site da
Companhia resultam em custos mais altos. A falha na atualização da tecnologia, recursos, sistemas
de processamento de transações, infraestrutura de segurança ou infraestrutura de rede para
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acomodar o aumento do volume de tráfego ou transação ou a complexidade crescente do site pode
prejudicar materialmente os negócios da Companhia.
As receitas da Companhia dependem de processos de cobrança rápidos e precisos. Qualquer falha
em aumentar recursos de processamento de transações para acomodar o número crescente de
transações que devem ser cobradas no site prejudicaria materialmente os negócios da Companhia.
Além disso, a Companhia pode precisar estabelecer um relacionamento com vários parceiros
estratégicos, sites e outros provedores de serviços on-line e outros terceiros necessários aos seus
negócios. O aumento da complexidade do gerenciamento de vários relacionamentos comerciais
pode levar a problemas de execução que podem afetar as receitas atuais e futuras e as margens
operacionais da Companhia. A expansão dos negócios da Companhia para novos países também
pode exigir um estreito relacionamento comercial com um ou mais bancos locais ou outros
intermediários, o que pode impedir, atrasar ou limitar a introdução dos serviços da Companhia
nesses países.
Os sistemas, procedimentos e controles atuais, relacionamentos com pessoas e terceiros podem
não ser adequados para apoiar as operações futuras da Companhia. Qualquer falha da Companhia
em gerenciar o crescimento de maneira eficaz pode ter um efeito adverso relevante em seus
negócios, resultados operacionais e condição financeira.
A Companhia usa mídias sociais, e-mails e mensagens de texto como parte de sua abordagem e
estratégia de marketing. A falha pela Companhia, seus colaboradores ou terceiros, agindo em nome
da Companhia, no cumprimento das normas aplicáveis ao uso desses canais, pode afetar
adversamente a reputação da Companhia e/ou sujeitá-la a multas ou outras penalidades.
Além disso, os colaboradores ou terceiros que agem sob a direção da Companhia podem, consciente
ou inadvertidamente, usar as mídias sociais de maneiras que possam levar à perda ou violação da
propriedade intelectual da Companhia, à violação da propriedade intelectual de terceiros, bem como
à divulgação pública de dados pessoais e informações confidenciais ou sensíveis sobre os negócios
da Companhia, colaboradores e consumidores, dentre outras. Portanto, qualquer uso inadequado de
mídias sociais, e-mails e mensagens de texto também pode causar danos à reputação da
Companhia.
As informações sobre a Companhia ou seus vendedores, precisas ou não, podem ser postadas nas
plataformas de mídia social a qualquer momento e podem ter um impacto desproporcionalmente
adverso sob a marca, reputação ou negócio da Companhia. O dano pode ser imediato sem
proporcionar uma oportunidade de reparação ou correção e pode ter um efeito adverso relevante
nos negócios, resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
O vínculo da marca da Companhia com qualquer conteúdo controverso divulgado por digital
influencers com os quais a Companhia possui contratos poderá enfraquecê-la frente aos seus
clientes.
Como parte de sua estratégia de marketing, a Companhia celebra, de tempos em tempos, contratos
com influenciadores digitais (digital influencers), com numerosos seguidores, para a divulgação de
sua marca em redes sociais e mídias digitais. Na medida em que a Companhia não tem controle
sobre o conteúdo das publicações realizadas por tais digital influencers e que tais postagens podem,
eventualmente, envolver questões polêmicas ou, até mesmo, opiniões repudiadas publicamente, a
Companhia poderá ver sua marca vinculada a temas controversos, diminuindo seu valor frente aos
seus clientes. O vínculo da marca da Companhia com conteúdo controverso divulgado por tais digital
influencers, portanto, poderá enfraquecê-la, afetando adversamente seus resultados operacionais e
financeiros.
A Companhia está sujeita a impactos relacionados a aumentos das taxas cobradas pelas
subadquirentes com as quais possui parcerias para receber pagamentos realizados na
plataforma via cartão de crédito.
A Companhia conta com parcerias com subadquirentes para processar os pagamentos realizados
na plataforma via cartão de crédito da Companhia, sendo que, atualmente, aproximadamente 60%
do volume de pagamentos realizados na plataforma é feito via cartão de crédito, seja em um único
pagamento ou em parcelas.

428

PÁGINA: 26 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Para que a Companhia possa ter tais parcerias com subadquirentes, deve ser paga uma taxa de
serviço, denominada taxa de intercâmbio, por transação realizada via cartão de crédito ou boleto. De
tempos em tempos, as subadquirentes utilizadas pela Companhia, Wirecard e Pagar.me, têm o
direito de aumentar as taxas de intercâmbio cobradas da Companhia.
Um aumento substancial nas taxas cobradas pelas subadquirentes poderá aumentar também
substancialmente os custos operacionais inicialmente previstos pela Companhia com cada
transação, ocasionando um impacto adverso em suas margens e, consequentemente, em seus
resultados operacionais.
Se a Companhia não implementar totalmente sua estratégia de crescimento, suas operações
poderão ser adversamente afetadas.
A implementação e o contínuo alinhamento das principais iniciativas e ações relativas à estratégia
de crescimento da Companhia dependem de fatores críticos de sucesso, dentre os quais sua
competência e capacidade de:
•

Proteger o poder da sua marca;

•

Conduzir novas operações de e-commerce;

•

Expandir e reter a base de sellers na plataforma digital;

•

Desenvolver aplicativos e plataformas tecnológicas que proporcionem uma experiência de
compra mais fluida e rápida aos seus clientes;

•

Garantir uma oferta adequada de produtos, ampla e variada, que atenda as demandas dos
clientes; e

•

Gerenciar a captação e aplicação dos recursos financeiros.

A Companhia não pode assegurar que quaisquer destes objetivos serão realizados com êxito,
simultaneamente e por completo. O insucesso em implementar as estratégias pode afetar
adversamente os negócios da Companhia.
A Companhia pode não ser capaz de gerenciar seu crescimento de maneira eficaz, e esse
crescimento rápido pode afetar adversamente a cultura corporativa da Companhia.
A rápida expansão das operações da Companhia aumenta a complexidade dos negócios e coloca
uma pressão significativa na administração da Companhia, operações, sistemas técnicos, recursos
financeiros e controle interno sobre as funções de relatórios financeiros. A cultura corporativa da
Companhia, incluindo seu pessoal, sistemas, procedimentos e controles atuais e futuros podem não
ser adequados para apoiar e gerenciar efetivamente as operações futuras. Como resultado, a
Companhia pode não ser capaz de gerenciar sua expansão de maneira eficaz.
Se a Companhia não conseguir manter sua cultura e sua marca no processo de expansão,
suas operações poderão ser adversamente afetadas.
A Companhia acredita que seu potencial de crescimento está diretamente relacionado à sua
capacidade de atrair e manter colaboradores altamente qualificados e compromissados com a cultura
e marca da Companhia.
Na medida em que a Companhia expande seus negócios, pode ser incapaz de identificar, contratar
e manter trabalhando na Companhia um número suficiente de colaboradores qualificados e alinhados
à sua cultura corporativa. Tal falha poderia resultar em uma piora em seu atendimento ao cliente
e/ou no desempenho de seus colaboradores, e consequentemente em um enfraquecimento da
marca. A Companha entende que sua cultura organizacional e a sua marca são cruciais para seus
planos de negócio. O insucesso em manter tal cultura e marca pode afetar adversamente os negócios
e resultados operacionais da Companhia.
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A perda de membros da alta administração da Companhia e/ou a incapacidade de atrair e
manter diretores e colaboradores qualificados podem causar um efeito adverso sobre as
atividades, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.
O crescimento e desempenho da Companhia dependem em grande parte de esforços e da
capacidade de sua alta administração formada por experientes executivos e colaboradores-chave
que detêm amplo conhecimento do negócio. A perda dos membros da alta administração da
Companhia poderá afetar de modo adverso e relevante seus negócios e resultados operacional e
financeiro. Além disso, caso a Companhia venha a perder algum desses profissionais-chave, pode
não conseguir atrair novos profissionais com a mesma qualificação para substituí-los. O sucesso da
Companhia também depende de sua habilidade em identificar, atrair, contratar, treinar, reter, motivar
e gerir profissionais altamente qualificados nas áreas técnicas, de gestão, tecnologia, marketing e
serviços aos clientes. A competição por tais colaboradores altamente qualificados é intensa, e a
Companhia pode não ser capaz de atrair, contratar, reter, motivar e gerir suficientemente com
sucesso tais profissionais qualificados. Se a Companhia não for capaz de atrair ou manter
profissionais qualificados para administrar e expandir suas operações, poderá não ter capacidade
para conduzir seu negócio com sucesso e, consequentemente, os resultados operacional e
financeiro da Companhia poderão ser adversamente afetados.
A incapacidade da Companhia ou falha em proteger os seus direitos de propriedade
intelectual contra violações de terceiros, poderá afetar negativamente a Companhia.
O sucesso dos negócios da Companhia depende significativamente da capacidade de proteger as
atuais e futuras marcas da Companhia e defender os seus direitos de propriedade intelectual, com
destaque para os nomes de domínio que permitem o acesso à plataforma de comércio eletrônico da
Companhia. O uso indevido ou não autorizado da propriedade intelectual da Companhia,
principalmente, das marcas registradas, pode diminuir o valor da marca “ENJOEI”, bem como
ocasionar um declínio nas vendas da Companhia.
Nesse sentido, a Companhia não garante que as medidas adotadas para proteger os seus direitos
de propriedade intelectual serão suficientes, ou que terceiros não infringirão ou se apropriarão
indevidamente dos direitos de propriedade. Ainda, cabe ressaltar que o monitoramento do uso não
autorizado de propriedade intelectual demanda esforços significativos e assim, ocasionalmente,
terceiros já podem ter registrado ou adquirido direitos de marcas idênticas ou similares para produtos
ou soluções que atendam ao mesmo mercado.
Há também o risco, ainda que por omissão, de a Companhia não conseguir renovar o registro de
propriedade intelectual em tempo hábil ou que os concorrentes contestem ou invalidem quaisquer
propriedades intelectuais existentes ou futuras enviadas para a Companhia ou licenciadas pela
Companhia. Além disso, litígios dispendiosos e demorados podem ser necessários para impor e
determinar o escopo de direitos de propriedade da Companhia, e se não obtiver êxito em defesa, os
negócios da Companhia podem ser impactados adversamente.
Em outras palavras, qualquer falha da Companhia em proteger sua propriedade intelectual pode ter
um efeito adverso em seus resultados operacionais.
A Companhia pode não ser capaz de manter as licenças para uso de tecnologias necessárias
ao desenvolvimento dos produtos e serviços da Companhia
A Companhia depende do licenciamento de certas tecnologias necessárias ao desenvolvimento dos
produtos e serviços prestados pela Companhia, incluindo licenciamentos de linguagens de
programação, plataformas tecnológicas e ferramentas de design.
A Companhia não pode garantir que o acesso a licenças de código aberto (open source) e gratuitas
utilizadas pela Companhia não será restringido no futuro, ou, ainda, para as licenças obtidas de
terceiros de forma onerosa, que conseguirá renovar tais licenças no futuro ou que tais licenças
continuarão disponíveis para uso da Companhia em termos comercialmente razoáveis.
Em caso de disrupção ou impossibilidade de uso das licenças tecnológicas utilizadas pela
Companhia, a Companhia pode não conseguir substituir tais tecnologias por outras com o mesmo
padrão de qualidade e performance, ou pode incorrer em custos adicionais para tal substituição, o
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que poderia causa um efeito adverso relevante nos negócios da Companhia, seus resultados
operacionais e condição financeira.
Para mais informações sobre as tecnologias utilizadas pela Companhia, vide item 7.3(b) deste
Formulário de Referência.
Dificuldades na gestão do risco de liquidez podem causar impactos adversos no desempenho
financeiro e operacional e limitar o crescimento da Companhia.
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os vencimentos dos ativos e
passivos da Companhia, que pode resultar em incapacidade de cumprir com as obrigações
financeiras assumidas, nos prazos estabelecidos.
A Companhia conta com linhas de crédito junto a instituições financeiras, bem como possui acesso
ao mercado de capitais, com o objetivo de obter capital de giro para suas atividades operacionais.
Dificuldades em realizar esses descontos, acessar instituições financeiras e o mercado de capitais
podem causar descasamento de vencimento dos ativos e passivos da Companhia ou de volume
entre os recebimentos e pagamentos previstos e podem limitar ou restringir o nível de atividade nas
operações para seus compromissos e impactar adversamente os resultados financeiros e
operacionais e por consequência, o crescimento da Companhia.
A Companhia pode enfrentar limitações em manter o ritmo de crescimento de suas operações.
Os principais fatores que podem impactar o crescimento de suas operações são: (i) a capacidade da
Companhia de atrair novos clientes e manter os atuais; (ii) a confiança do consumidor; (iii) mudanças
nas políticas de crédito, propaganda e marketing da Companhia; e (iv) concorrência. Em decorrência
dos eventos descritos acima, a performance da Companhia pode não apresentar um crescimento
contínuo ou pode diminuir em exercícios futuros, o que pode impactar negativamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia. Além disso, o crescimento futuro está fortemente suscetível
a uma maior concorrência e dependência de constantes evoluções tecnológicas, bem como
mudanças no comportamento de consumo, podendo impactar o ritmo de crescimento de suas
operações.
Os usuários da Companhia podem ser alvo de e-mails de "phishing" ou outras invasões que
podem submeter a Companhia a investigações ou obrigações de reparação de danos.
Os usuários da Companhia podem receber e-mails fraudulentos e/ou serem vítimas de phishing, ao
receber e-mails que parecem ser legítimos e enviados pela Companhia ou por um usuário da
plataforma, mas que, de fato, são sites falsificados e operados pelo remetente do e-mail ou que
informam incorretamente que determinado pagamento foi creditado na plataforma da Companhia e
solicitando que o destinatário envie o produto vendido ou envie uma senha ou outras informações
confidenciais. Essas atividades podem prejudicar a reputação da Companhia e diminuir o valor de
sua marca ou até desencorajar o uso do site e aumentar os custos da Companhia.
A Companhia está sujeita a perdas não cobertas pelos seguros contratados e a dificuldades
para contratação de apólices, o que poderá gerar efeitos adversos sobre seus negócios.
A Companhia está sujeita à ocorrência de eventos não segurados (tais como caso fortuito e força
maior ou interrupção de certas atividades), ou de danos maiores do que os limites de cobertura
previstos em suas apólices. Além disso, a quantificação da exposição de risco nas cláusulas
existentes pode ser inadequada ou insuficiente, podendo, inclusive, implicar em reembolso menor
do que o esperado.
Na eventualidade da ocorrência de um dos eventos não garantidos ou que excedam as coberturas
previstas em suas apólices atuais, a Companhia pode sofrer um revés financeiro para recompor e/ou
reformar os ativos atingidos por tais eventos, o que poderá comprometer o investimento por ela
integralizado e, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, não é
possível garantir que o pagamento do seguro será realizado de forma tempestiva, ou em valor
suficiente para compensá-la integralmente pelos danos decorrentes de tal sinistro, o que poderá
afetar negativamente seus resultados financeiros. Ainda, no caso dos eventos segurados, a
cobertura de apólices de seguro está condicionada ao pagamento do respectivo prêmio. Uma
eventual falha da Companhia em pagar esses prêmios no futuro, cumulada com a ocorrência de um
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sinistro, poderia colocar a Companhia em uma situação de risco, dados que danos, mesmo que
segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela seguradora.
Além disso, a Companhia não garante que conseguirá manter apólices de seguro a taxas comerciais
razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias seguradoras ou
com companhias seguradoras similares. Adicionalmente, a Companhia poderá ser responsabilizada
judicialmente pelo pagamento de indenização a terceiros em decorrência de um eventual sinistro.
Caso quaisquer desses fatores venha a ocorrer, os negócios e resultados financeiros e operacionais
da Companhia podem ser adversamente afetados.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos podem criar obrigações
relevantes.
Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos podem criar obrigações relevantes.
A Companhia e os seus administradores são e podem vir a ser partes em processos judiciais e
administrativos nas esferas cível, tributária, trabalhista, regulatória, ambiental, concorrencial,
criminal, dentre outras. A Companhia não pode garantir que os resultados desses processos serão
favoráveis a ela, ou, a seus administradores, conforme aplicável, bem como, que será mantido
provisionamento, parcial ou total, suficiente para todos os passivos eventualmente decorrentes
destes processos.
Ainda, decisões que afetem a reputação da Companhia, os seus administradores ou contrárias aos
seus interesses que impeçam a realização de seus negócios, como inicialmente planejados, ou que
eventualmente alcancem valores substanciais e não tenham provisionamento adequado podem
causar um efeito adverso nos negócios da Companhia.
A Companhia poderá não ser capaz de detectar comportamentos contrários à legislação e
regulamentação aplicáveis e aos nossos padrões de ética e conduta, o que pode ocasionar
impactos adversos relevantes sobre nossos negócios, nossa situação financeira, nossos
resultados operacionais e sobre a cotação de nossas ações ordinárias.
Qualquer investigação de má conduta por parte da Companhia e/ou o descumprimento das leis
anticorrupção no Brasil e no exterior pode causar danos à sua reputação e submetê-la a multas, bem
como outras penalidades aplicáveis. Nesse sentido, a Companhia também está exposta ao risco de
membros de sua administração, colaboradores ou representantes tomarem medidas que violem leis
e regulamentos anticorrupção aplicáveis no Brasil.
A Companhia está sujeita, entre outras, à Lei n.º 8.429/1992 (“Lei de Improbidade Administrativa”),
à Lei n.º 9.613/1998 (“Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro”) e à Lei n.º 12.846/13 (“Lei
Anticorrupção”). Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia
podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade Administrativa,
Lei Anticorrupção, Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou leis similares, (ii) ocorrências de
comportamentos fraudulentos e desonestos por parte de administradores, funcionários ou terceiros
contratados para representar a Companhia, ou (iii) outras ocorrências de comportamentos não
condizentes com princípios éticos, que possa afetar adversamente a reputação, negócios, condições
financeiras e resultados operacionais da Companhia, bem como a cotação de suas ações ordinárias.
De acordo com a Lei Anticorrupção, as pessoas jurídicas consideradas culpadas por atos de
corrupção poderão ficar sujeitas a multas no valor de até 20% do faturamento bruto do exercício
anterior ao da instauração do processo administrativo ou, caso não seja possível estimar o
faturamento bruto, a multa será estipulada entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00. A Companhia
poderá ainda vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e reparação integral
do dano causado em razão de práticas contrárias à legislação e à regulamentação anticorrupção por
seus controladores ou sociedades coligadas, os quais, nesse caso poderiam afetar material e
adversamente a reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da
Companhia, ou a cotação de mercado de suas ações de forma negativa.
A existência de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza administrativa ou
judicial relacionados à violação de qualquer destas leis, no Brasil ou no exterior, contra a
administração, funcionários ou terceiros que agem em nome da Companhia podem resultar em:
(i) multas e indenizações nas esferas administrativa, civil e penal; (ii) perda de nossas licenças
operacionais, com a decorrente responsabilização subsidiária ou solidária; (iii) proibição ou
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suspensão de nossas atividades; e/ou (iv) perda de direitos de contratar com a administração
pública, de receber incentivos ou benefícios fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da
administração pública. Por conseguinte, todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito
adverso relevante sobre a reputação da Companhia, bem como sobre suas operações, condição
financeira e resultados operacionais.
O risco decorrente da percepção negativa do nome da Companhia pelo envolvimento em qualquer
uma das hipóteses acima por parte de clientes, contrapartes, acionistas, investidores, reguladores e
a sociedade de modo geral pode ter origem em diversos fatores, inclusive os relacionados ao não
cumprimento de obrigações legais, práticas de negócio inadequadas relacionadas a clientes,
produtos e serviços, relacionamento com parceiros com postura ética questionável, má conduta de
colaboradores, vazamento de informações, práticas anticoncorrenciais, falhas no processo de gestão
de riscos, entre outros. A reputação da Companhia também pode ser impactada indiretamente por
ações ilegais ou ilícitas praticadas por terceiros, parceiros de negócios ou clientes. Os danos à
reputação da Companhia, multas, sanções ou imposições legais podem produzir efeitos adversos
sobre os negócios, resultados operacionais, situação financeira e ao valor dos valores mobiliários da
Companhia.
A Companhia pode vir a ter que captar recursos adicionais por meio da emissão de valores
mobiliários, o que poderá resultar em uma diluição da participação do investidor no capital
social.
A Companhia pode vir a precisar de capital adicional no futuro e poderá optar por obtê-lo por meio
de aumento de capital mediante subscrição privada ou distribuição pública de ações ou outros
valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, sendo que distribuições públicas podem
ocorrer sem concessão de direito de preferência para os acionistas. Qualquer recurso adicional
obtido de forma a aumentar o capital social da Companhia poderá diluir a participação do investidor
no capital social.
Os titulares das ações da Companhia podem não receber dividendos.
De acordo como disposto no Estatuto Social, a Companhia deverá pagar aos seus acionistas, a título
de dividendo obrigatório, no mínimo 25% do lucro líquido anual ajustado de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações. Não obstante, o resultado de determinado exercício pode ser utilizado para
compensar prejuízos acumulados (tal como ocorrido nos últimos três exercícios sociais) ou no
pagamento de eventuais participações estatutárias de colaboradores, o que reduz o valor possível
de distribuição aos acionistas. Por exemplo, a Companhia não pagará quaisquer dividendos a seus
acionistas no exercício social em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral que
tal pagamento é incompatível com a situação financeira da Companhia.
A Companhia apresentou prejuízo acumulado nos três últimos exercícios sociais e, portanto, não
distribuiu dividendos aos acionistas. Em 30 de junho de 2020 e 31 de julho de 2020, a Companhia
apresentava prejuízo acumulado de R$78.767 mil e R$79.195 mil, respectivamente.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão nos expor a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar adversamente
os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos da Companhia para identificar, monitorar e gerenciar riscos podem não
ser totalmente eficazes, e os controles internos podem ser insuficientes para a verificação de
possíveis violações. Muitos dos métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia
podem não prever exposições futuras, as quais poderão ser significativamente maiores do que
aquelas indicadas pelas medidas históricas que a Companhia utiliza.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que dependem da avaliação
das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não
ser totalmente precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
As informações em que a Companhia se baseia ou com que alimenta ou mantem modelos históricos
e estatísticos podem ser incompletas ou incorretas, o que poderá gerar um efeito adverso relevante
sobre os negócios da Companhia.
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A pandemia da COVID-19 é inédita e vem produzindo impactos voláteis e imprevisíveis sobre
vendas brutas de mercadorias, métricas importantes e os resultados da Companhia.
A Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou, em 11 de março de 2020, o estado de pandemia
em razão da disseminação global da doença coronavírus (COVID-19). Na prática, a declaração
significou o reconhecimento pela OMS de que, desde então, o vírus se disseminou por diversos
continentes com transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia da COVID19 desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo
todo, a fim de tentar controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de
pessoas, incluindo quarentena e lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos nossos negócios, bem como na economia brasileira. Nesse sentido, surtos de doenças também
podem (i) impossibilitar que os funcionários da Companhia se dirijam às suas instalações (incluindo
por prevenção ou por contaminação em larga escala de seus colaboradores), o que poderia
prejudicar o regular desenvolvimento dos negócios da Companhia, (ii) impactar significativamente as
operações da Companhia caso os clientes da Companhia tenham suas operações interrompidas,
encerradas temporariamente ou sofrerem os efeitos de um agravamento ou uma nova onda de
disseminação da COVID-19.
Os impactos da pandemia da COVID-19, portanto, são severos e generalizados; além disso,
permanecem em constante evolução. Tanto a pandemia quanto as respostas dadas pelos governos
e pelo setor privado já afetaram a economia e os mercados financeiros de uma maneira generalizada.
Desencadeou-se um movimento de desaceleração econômica que não somente vem negativamente
afetando, como pode continuar a afetar, a demanda por nossos produtos. É impossível prever os
efeitos e impactos finais da pandemia da COVID-19, tendo em vista a rápida evolução da situação.
A pandemia da COVID-19 interrompeu as cadeias globais de fornecimento e as medidas preventivas
e protetivas atualmente em vigor, a exemplo de quarentenas, restrições de viagem e fechamentos
comerciais, podem interferir na capacidade de entrega de produtos de sellers a compradores. Caso
os serviços de entrega sofram atrasos ou interrupções, as vendas brutas de mercadorias e a receita
da Companhia podem ser negativamente impactadas.
Como resultado da pandemia da COVID-19, os colaboradores da Companhia estão trabalhando
remotamente, e é possível que esse novo formato impacte negativamente a execução dos planos de
negócios e operações comerciais da Companhia. Se, por exemplo, um desastre natural, uma queda
de energia, um problema de conectividade ou qualquer outro evento similar impactar a capacidade
de trabalho remoto dos colaboradores da Companhia, pode ser difícil ou em certos casos até mesmo
impossível manter nossas atividades comerciais por um período substancial. Além disso, se a
pandemia da COVID-19 se mantiver inalterada, é possível que a Companhia sofra interrupções caso
seus colaboradores adoeçam e se encontrem incapazes de desempenhar suas funções. Também é
possível que operações, serviços móveis e de internet sejam afetados. A ampliação do trabalho
remoto também pode resultar em questões referentes ao direito de privacidade do consumidor, à
segurança dos sistemas de TI e a possíveis operações fraudulentas.
Os efeitos decorrentes dos eventos da pandemia do COVID-19 são contínuos e, portanto, a
Companhia continuará avaliando a evolução dos seus efeitos em suas receitas, ativos, negócios e
perspectivas, incluindo qualquer possível impacto sobre sua capacidade de continuar operando seus
negócios. Até a data deste Formulário de Referência, não há informações adicionais disponíveis para
que a Companhia possa realizar uma avaliação a respeito do impacto do surto do COVID-19 em
seus negócios, além daquelas apresentadas neste Formulário de Referência.
Os resultados operacionais podem ser materialmente afetados por condições adversas no mercado
de capitais e na economia global como um todo. Incertezas econômicas podem impactar
negativamente o volume de compra de itens não-essenciais em todas as categorias de produtos
comercializados por meio da plataforma da Companhia e a demanda por produtos pode ser reduzida.
Além disso, é possível observar mudanças significativas no comportamento do consumidor no
decorrer da evolução da pandemia da COVID-19, particularmente na percepção do que constitui um
item “essencial” ou “não-essencial”. É difícil prever como os negócios da Companhia podem ser
impactados pelas mudanças de padrões de gasto dos consumidores. Fatores que poderiam afetar a
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predisposição dos consumidores em realizar compras não-essenciais incluem, dentre outros:
condições comerciais em geral, níveis de emprego, taxas de juros, taxas tributárias, disponibilidade
de crédito ao consumidor, confiança do consumidor em condições econômicas futuras, bem como
riscos, e a percepção pública de riscos relacionados a epidemias ou pandemias como a própria
COVID-19. No caso de uma desaceleração econômica prolongada ou recessão aguda, os hábitos
de consumo podem ser adversamente afetados, e é possível, portanto, que nossos resultados
estejam abaixo do esperado.
As incertezas em relação à duração das interrupções dos negócios, bem como em relação aos níveis
de disseminação mundial do vírus, provavelmente continuarão a impactar adversamente as
economias nacional e global e produzirão impactos negativos sobre os níveis de gastos dos
consumidores. A extensão total dos impactos da pandemia da COVID-19 nas operações da
Companhia, métricas e desempenho financeiro depende de desenvolvimentos futuros que são
inerentemente incertos e imprevisíveis. Dentre eles, incluem-se a duração e os níveis de propagação
da pandemia da COVID-19 e seu impacto sobre os mercados financeiro e de capitais, além de
quaisquer novas informações que venham a surgir sobre a gravidade do vírus, sua disseminação
para outras regiões e as ações tomadas para contê-lo. Qualquer um desses resultados pode ter um
impacto adverso relevante nos negócios da Companhia, sua condição financeira, resultados
operacionais e capacidade de executar e capitalizar suas estratégias.
Por fim, a Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não
acontecerão. E, caso aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as
providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de dimensão igual ou
até superior ao impacto provocado pela pandemia do COVID-19, agravando demais riscos aos quais
a Companhia está sujeita.
Dessa forma, dependendo da extensão e duração de todos os efeitos descritos acima em seus
negócios e operações e nos negócios e operações de seus sellers, os custos da Companhia podem
aumentar, incluindo custos para tratar da saúde e segurança de seus colaboradores e sua
capacidade de obter certos suprimentos ou serviços podem ser restringidos, o que poderá impactar
de forma adversa as operações da Companhia.
A Companhia possui um histórico recente de prejuízo em seu resultado, sendo que poderá
não atingir níveis de lucratividade no futuro.
Nos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, e nos exercícios sociais findos
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia apresentou prejuízo líquido nos montantes
de R$4.122 mil, R$6.224 mil, R$20.757 mil, R$20.095 mil e R$12.846 mil, respectivamente. A
Companhia realiza investimentos significativos em iniciativas de marketing, infraestrutura e novas
tecnologias. O aumento nos custos relacionados a tais investimentos ou a impossibilidade de
atingimento dos retornos esperados como resultado de tais investimentos podem resultar na
manutenção dos prejuízos da Companhia em períodos futuros. A Companhia não pode garantir
garante que alcançará lucratividade em períodos futuros e poderá continuar a observar prejuízos em
seus resultados. Para mais informações, ver item 10.1 deste Formulário de Referência.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

A Companhia não possui um acionista controlador que detenha mais de 50% do seu capital
social, de modo que a Companhia está suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre
acionistas e outros eventos.
A Companhia não possui um acionista controlador que detenha mais de 50% do seu capital social.
Desta forma, uma vez concluída a sua oferta pública inicial de ações, a Companhia está suscetível
ao surgimento de um grupo de acionistas agindo conjuntamente que passe a deter a maioria absoluta
do seu capital votante, e, consequentemente, deter o poder decisório das atividades da Companhia.
Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas hostis de aquisição de controle e
a conflitos daí decorrentes, e certas deliberações que exigem quórum mínimo poderão não ser
atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle de direito ou qualquer
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disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os
negócios e resultados operacionais da Companhia.
(c)

aos acionistas da Companhia

Salvo pelos riscos descritos no item (b) acima, a Companhia entende não estar sujeita a riscos
relevantes cuja fonte sejam seus acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

Não aplicável, pois a Companhia não possui controladas e/ou coligadas.
(e)

aos fornecedores da Companhia

A Companhia conta com terceiros para direcionar tráfego para o site, e esses provedores
podem alterar os algoritmos ou os preços dos mecanismos de pesquisa de maneira a afetar
negativamente os negócios, resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
O sucesso da Companhia depende de sua capacidade de atrair consumidores de maneira
econômica. No que diz respeito aos canais de marketing, a Companhia depende fortemente de
relacionamentos com provedores de serviços on-line, mecanismos de pesquisa, mídias sociais e
outros sites e negócios de comércio eletrônico para fornecer conteúdo, banners publicitários e outros
links que direcionam os consumidores ao site da Companhia. A Companhia conta com esses
relacionamentos para fornecer fontes significativas de tráfego para seu site. Em particular, contamos
com mecanismos de pesquisa, como Google, Bing e Yahoo! e as principais lojas de aplicativos para
celular, como importantes canais de marketing. As empresas de mecanismos de pesquisa alteram
seus algoritmos naturais periodicamente, e a classificação da Companhia nas pesquisas naturais
pode ser afetada negativamente por essas alterações. As empresas de mecanismos de pesquisa
também podem determinar que a Companhia não está em conformidade com suas diretrizes e,
consequentemente, a penalizar em seus algoritmos. Se os mecanismos de pesquisa alterarem ou
penalizarem a Companhia com seus algoritmos, termos de serviço, exibição e apresentação
dos resultados de pesquisa, ou se a concorrência por anúncios aumentar, aumentando
consequentemente o preço dos anúncios publicitários, talvez a Companhia não consiga direcionar
os consumidores ao seu site e aplicativos.
A utilização de colaboradores terceirizados pode implicar na assunção de obrigações de
natureza trabalhista e previdenciária.
A utilização de mão-de-obra terceirizada pela Companhia pode implicar na assunção de
contingências de natureza trabalhista e previdenciária. A assunção de tais contingências é inerente
à contratação de terceiros, uma vez que pode ser atribuída à Companhia, na condição de tomadora
de serviços de terceiros, a responsabilidade pelos débitos trabalhistas e previdenciários dos
empregados das empresas prestadoras de serviços, quando essas deixarem de cumprir com suas
obrigações trabalhistas e previdenciárias, independentemente de ser assegurado à Companhia o
direito de ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviços. A ocorrência de eventuais
contingências é de difícil previsão e quantificação, e se vierem a se consumar poderão afetar
adversamente a situação financeira e os resultados da Companhia, bem como impactar
negativamente sua imagem em caso de eventual aplicação de multa ou pagamento de indenização.
(f)

aos clientes da Companhia

Os fatores de risco relacionados aos clientes da Companhia já se encontram devidamente descritos
no subitem (a) deste item 4.1. do Formulário de Referência da Companhia.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

A Companhia opera em um ambiente altamente competitivo e pode não conseguir competir
de forma eficaz.
Os setores de comércio eletrônico, serviços de comércio eletrônico e conteúdo digital e dispositivos
eletrônicos são intensamente competitivos. As barreiras à entrada são relativamente baixas e os
concorrentes off-line e novos, inclusive as pequenas empresas que desejam criar e promover suas
próprias lojas ou plataformas, podem facilmente lançar novos sites a um custo relativamente baixo,
usando um software disponível comercialmente.
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Em relação aos sellers, a Companhia compete tanto com varejistas quanto com vendedores de
softwares e serviços para pequenos negócios. Por exemplo, um seller, além de listar seus produtos
no site da Companhia, pode divulgá-los junto a outros varejistas online, como o Mercado Livre, o
eBay ou o Alibaba; é possível, ainda, fazer vendas por meio de consignatários locais, bazares,
brechós, canais comerciais e até mesmo redes sociais como o Facebook e o Instagram. Existe ainda
a opção de realização de vendas em atacado a varejistas tradicionais, incluindo grandes varejistas
nacionais. A Companhia também compete com empresas que vendem softwares e serviços a
pequenos negócios, uma vez que permitem que um determinado sellers realize suas vendas por
meio de seu próprio site ou de administradores independentes de sua plataforma.
A Companhia compete com o objetivo de constantemente atrair, envolver e reter sellers. Isso é feito
com base em diversos fatores, dentre os quais se destacam:
•

o conhecimento da marca da Companhia;

•

a escala global dos mercados da Companhia e a amplitude de sua presença online;

•

a possibilidade de que as ferramentas e os serviços da Companhia facilitem as tarefas
administrativas de um seller na administração de seus negócios;

•

o número de consumidores e seu nível de engajamento;

•

os recursos e as ferramentas de educação do seller;

•

as políticas e taxas da Companhia;

•

a escalabilidade dos negócios da Companhia;

•

os aplicativos móveis da Companhia;

•

a força de comunidade da Companhia; e

•

a missão da Companhia.

Além disso, a Companhia compete com diversos varejistas pela atenção dos compradores. Um
determinado consumidor pode fazer compras com qualquer varejista online ou offline, incluindo
grandes mercados de comércio eletrônico, como o Mercado Livre, o eBay ou o Alibaba. É possível,
ainda, comprar por meio de redes de varejo nacionais, consignatários locais, bazares, brechós,
serviços sociais, canais virtuais, como o Instagram, e outros locais ou mercados. Muitos dos
concorrentes da Companhia oferecem frete grátis ou de baixo custo, prazos curtos para entrega,
políticas de devolução favoráveis e outras vantagens que podem se mostrar imbatíveis para o
consumidor.
Adicionalmente, a Companhia cobra dos seus usuários comissão para prestação dos serviços e taxa
para manutenção da conta enjuBANK. Seus concorrentes podem oferecer serviços semelhantes aos
da Companhia a custo zero ou inferior aos praticados pela Companhia, o que poderia afastar
determinados usuários e reduzir a receita de intermediação, causando um impacto negativo nos
resultados operacionais e condição financeira da Companhia.
A Companhia compete para atrair, envolver e reter compradores com base em diversos fatores.
Dentre eles, incluem-se:
•

a amplitude e a qualidade dos itens listados pelos sellers nos mercados da Companhia;

•

a facilidade para que um determinado comprador encontre o item que está procurando;

•

o conhecimento da marca da Companhia;

•

a experiência de negócios entre indivíduos;

•

os canais de Atendimento ao Cliente;

•

a reputação de confiabilidade da Companhia;

•

os aplicativos móveis da Companhia;

•

a disponibilidade de frete justo para os compradores na plataforma da Companhia;
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•

a facilidade de pagamento; e

•

a disponibilidade e confiabilidade da plataforma da Companhia.

Em relação aos aspectos tecnológicos, é possível que os concorrentes da Companhia respondam a
tecnologias novas ou emergentes e a mudanças nos requisitos do cliente com mais rapidez e
eficácia, dedicando mais recursos ao desenvolvimento, promoção e venda de produtos e serviços.
Empresas maiores, mais bem estabelecidas e bem financiadas também podem adquirir, investir ou
entrar em relacionamentos comerciais com empresas concorrentes. Portanto, alguns dos
concorrentes e possíveis concorrentes da Companhia podem dedicar mais recursos a campanhas
de marketing e promocionais, adotar políticas de preços mais agressivas e dedicar substancialmente
mais recursos ao desenvolvimento de sites e sistemas do que a Companhia, o que pode a afetar
adversamente.
Além disso, muitos dos atuais e eventuais concorrentes da Companhia possuem históricos
operacionais mais longos, maiores recursos, melhor reconhecimento de marca e/ou mais clientes.
É possível que eles tenham maior capacidade de investimento para desenvolver e promover seus
serviços, oferecendo, ainda, taxas mais baixas para os sellers. Além disso, a Companhia acredita
que é relativamente fácil para novas empresas estabelecer canais, ferramentas ou serviços de
empreendedorismo online.
Se a Companhia não for capaz de determinar estratégias eficazes de competição em resposta às
ações de seus concorrentes, os resultados da Companhia podem ser adversamente afetados.
O setor de varejo é sensível a diminuições no poder de compra do consumidor e a ciclos
econômicos desfavoráveis, como o enfrentado pelo Brasil nos últimos tempos.
Historicamente, o setor varejista tem sido suscetível a períodos de desaquecimento econômico geral
que levaram à queda nos gastos do consumidor. O sucesso das operações do setor depende, entre
outros, de vários fatores relacionados aos gastos do consumidor e/ou que afetam sua renda,
inclusive a situação geral dos negócios, taxas de juros, inflação, disponibilidade de crédito ao
consumidor, tributação, confiança do consumidor nas condições econômicas futuras, níveis de
emprego e salários. Situações desfavoráveis na economia brasileira, ou na economia mundial com
reflexo na economia brasileira, inclusive em decorrência da pandemia de COVID-19, podem,
portanto, reduzir consideravelmente a capacidade de gastos do consumidor e sua renda disponível,
em especial o consumidor da Classe C, que tem menos acesso a crédito que as classes A e B, mais
dificuldade para refinanciar dívidas e potencialmente mais afetado pelo aumento do desemprego.
Tais situações poderão afetar adversamente as vendas, resultado operacional e situação financeira
da Companhia.
O Governo Federal, por meio do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil,
periodicamente introduz regulamentações com o objetivo de regular a disponibilidade de crédito para
reduzir ou aumentar o consumo e, consequentemente, controlar a taxa de inflação. Tais
regulamentações incluem, entre outras ferramentas, (i) alteração dos requisitos impostos aos
depósitos compulsórios incidentes sobre empréstimos, depósitos e em outras operações; (ii) a
regulação do prazo máximo dos financiamentos; e (iii) a imposição de limitações sobre o montante
que pode ser financiado. Essas regulamentações podem reduzir a capacidade dos usuários e de
consumidores da plataforma da Companhia em obter crédito junto a instituições financeiras. Alguns
desses controles podem afetar o mercado financeiro e de crédito por longos períodos. Não há
nenhuma garantia de que no futuro o Governo Federal não irá adotar novas regulamentações que
reduzam o acesso a créditos junto a instituições financeiras, o que poderá afetar adversamente e de
forma relevante o resultado operacional e a situação financeira da Companhia.
Ainda, o sucesso das atividades da Companhia depende do aumento da taxa de crescimento da
população e do aumento de sua renda. A redução ou desaceleração em tal crescimento poderá
afetar negativamente e de forma relevante as suas vendas, seu resultado operacional e a sua
situação financeira.
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(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua

A Companhia pode ser considerada responsável por danos causados por seus produtos a
consumidores ou a terceiros, o que poderá afetar adversamente os resultados da Companhia.
No Brasil, a legislação de defesa do consumidor é rigorosa e extremamente favorável aos
consumidores. A legislação de defesa do consumidor imputa às empresas o ônus da prova na
demanda de um cliente, colocando-as em desvantagem em qualquer processo envolvendo relações
de consumo. A proteção judicial ao consumidor pode ser exercida por meio de ações individuais ou
coletivas e, no caso de ações coletivas, as ações podem ser propostas por autoridades estaduais ou
federais, mediante órgãos da administração pública direta ou indireta, notadamente o Ministério
Público ou PROCON, com o propósito de proteger os direitos do consumidor, ou por organizações
de proteção ao direito do consumidor. Ações judiciais ou processos administrativos poderão ser
propostos sob as alegações de que os produtos estavam deteriorados, adulterados, ou não
continham informações adequadas, dentre outras. Decisões desfavoráveis envolvendo, individual ou
conjuntamente, valores substanciais poderão afetar adversamente o resultado e condição financeira
da Companhia. Adicionalmente, decisões judiciais desfavoráveis poderão afetar adversamente a
reputação da marca da Companhia e consequentemente, suas vendas e resultados financeiros. Para
maiores informações, vide item 4.3 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode sofrer impactos relevantes devido a alterações na legislação tributária
brasileira ou a conflitos em sua interpretação.
O governo brasileiro tem frequentemente implementado e discutido diversas alterações nos regimes
fiscais que podem afetar as empresas e seus clientes, inclusive como resultado da execução ou
alteração de tratados fiscais. Essas alterações incluem mudanças nas alíquotas vigentes e/ou
criação de tributos, temporários ou definitivos, cujos recursos são destinados a fins estabelecidos
pelo governo, assim como o cancelamento de benefícios em vigor.
Algumas dessas mudanças podem resultar em aumentos da carga tributária da Companhia, o que
poderia afetar adversamente sua lucratividade. Ademais, algumas leis fiscais podem ser
interpretadas controversamente pelas autoridades fiscais. Consequentemente, a Companhia pode
ser adversamente afetada no caso de uma interpretação diferente daquela em que se baseia para
realizar suas transações.
Não podemos garantir que seremos capazes de manter o fluxo de caixa projetado e rentabilidade
após quaisquer aumentos nos tributos brasileiros aplicáveis às operações da Companhia, bem como
não podemos garantir que teremos sucesso na recuperação de todos os créditos tributários oriundos
da Ação Judicial transitada em Julgado que garantiu o direito de excluir o ICMS da Base de Cálculo
do PIS e da Cofins, o que poderá afetar adversamente os resultados da Companhia.
Atualmente, existem no congresso brasileiro propostas para a implementação de uma reforma
tributária. Entre as propostas em discussão, existe a possibilidade de uma mudança completa no
sistema de tributação ao consumo, que extinguiria alguns tributos federais, estaduais e/ou
municipais, dentre eles, por exemplo, IPI, PIS, Cofins, ICMS e o ISS, para a criação de um ou mais
tributos que incidiria sobre o consumo. A Companhia não pode assegurar que não haverá mudanças
na legislação e regulamentação aplicáveis que eventualmente poderão alterar sua carga tributária e
seus incentivos fiscais, ou que os incentivos fiscais serão efetivamente mantidos nas atuais
condições até o final de seus prazos de vigência, ou que será capaz de renovar os incentivos fiscais
em condições favoráveis depois de expirados seus prazos atuais.
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico é recente, limitada e está em constante
mutação e mudanças desfavoráveis poderão vir a prejudicar os negócios da Companhia.
A Companhia está sujeita a regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a
regulamentações e leis regendo especificamente a Internet, inclusive o Marco Civil da Internet e seu
decreto regulamentador, que têm como finalidade estabelecer princípios, garantias, direitos e
deveres para o uso da internet no Brasil, bem como estabelecer disposições sobre a
responsabilidade do provedor de aplicações de internet, a privacidade dos usuários, padrões de
segurança da informação e a neutralidade de rede.
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A incerteza jurídica proveniente do Marco Civil da Internet permite que diferentes juízes ou tribunais
decidam de forma diversa em processos de objetos semelhantes, resultando em jurisprudência
contraditória. Um dos temas abordados pelo Marco Civil da Internet, que ainda está sendo debatido
e gera controvérsia, é sobre a reponsabilidade civil dos provedores de aplicação em relação ao
conteúdo divulgado em plataformas digitais por terceiros estar condicionada a uma ordem judicial
específica para remoção do conteúdo ilícito. Essa insegurança jurídica pode sujeitar a Companhia
em ser responsabilizada pelo conteúdo que é divulgado pelos vendedores com maior facilidade e,
consequentemente, poderia impactar de forma adversa nos negócios, resultados operacionais e
condição financeira da Companhia.
Apesar do Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013, ter regulamentado o Código de Defesa do
Consumidor para estabelecer algumas regras específicas para contratação no âmbito do comércio
eletrônico, não há atualmente distinção significativa entre as leis relativas ao comércio eletrônico e
ao comércio de varejo. Além disso, as leis e regulamentos atuais e futuros poderão vir a impedir o
crescimento da Internet ou de outros serviços online. Essas regulamentações e leis podem englobar
tributação, privacidade do usuário, proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais,
distribuição, contratos eletrônicos e outras comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços
de pagamento online, acesso residencial à Internet em banda larga e características e qualidade de
produtos e serviços. Ainda está incerto como as leis existentes que regem questões tais como
propriedade, vendas e tributos, difamação e privacidade pessoal se aplicariam à Internet e ao
comércio eletrônico. Uma resolução desfavorável com relação a estas questões poderá prejudicar
os negócios da Companhia, ocasionando uma diminuição na demanda por seus produtos e serviços
e um aumento nas despesas operacionais.
Riscos relacionados à regulamentação do tratamento de dados pessoais no Brasil.
Os direitos à intimidade e à vida privada são genericamente assegurados pela Constituição Federal
e pelo Código Civil, mas, na ausência de regras mais específicas sobre o tema, a legitimidade das
práticas envolvendo o uso de dados pessoais foi, historicamente, avaliada de forma casuística pelo
judiciário. Além disso, outras leis setoriais tutelam o tratamento de dados pessoais no Brasil, como
o Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet, em vigor desde 2014, também teve
como objetivo regular o uso e tratamento de dados coletados por meio da internet.
Assim, até agosto de 2018, quando foi sancionada a LGPD, as práticas relacionadas ao uso de dados
pessoais eram reguladas por algumas normas setoriais. A LGPD, trouxe um sistema de regras novo
com relação ao tratamento de dados pessoais, mais completo e de aplicação transversal, afetando
todos os setores da economia, especialmente as empresas que tratam um grande volume de dados
pessoais, como é o nosso caso. Referida lei tem como objetivo criar um ambiente de maior controle
dos indivíduos sobre os seus dados e de maiores responsabilidades para as organizações que tratam
tais informações, trazendo novas obrigações a serem observadas pela Companhia.
A Companhia coleta, utiliza, processa, armazena e gerencia dados pessoais de clientes,
funcionários, fornecedores e outros terceiros no curso normal dos seus negócios. Tais dados
pessoais podem ser processados em desacordo com a legislação e estão sujeitos a incidentes de
segurança, em especial invasão, violação, bloqueio, sequestro ou vazamentos. O processamento de
dados pessoais em desacordo com a legislação ou a ausência de medidas de segurança, técnicas
e administrativas para a proteção dos dados pessoais podem acarretar diversas situações de risco,
entre elas a destruição e perda de dados pessoais, além da interrupção da prestação dos serviços
da Companhia, podendo afetar diretamente as transações de clientes, relacionamento com parceiros
comerciais, funcionários, etc. Ademais, a Companhia deve observar os requisitos de segurança
previstos na legislação aplicável de proteção de dados, de modo a garantir conformidade com os
requisitos legais e minimizar situações de risco, como indisponibilidade do serviço ou acesso ou uso
não autorizado de dados pessoais.
Atualmente, o tratamento de dados pessoais no Brasil é regulado por uma legislação complexa e as
autoridades governamentais têm se mostrado cada vez mais sensíveis e atuantes em questões
relacionadas à privacidade e dados pessoais. Eventual descumprimento da legislação aplicável à
proteção de dados pessoais, segurança da informação e outras regulamentações governamentais
no setor de tecnologia da informação podem resultar em indenizações e na perda da confiança de
clientes na segurança dos serviços, afetando adversamente as receitas da Companhia.
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A Companhia poderá enfrentar dificuldades em cumprir a LGPD, devido à quantidade e
complexidade das novas obrigações introduzidas, bem como devido à falta de regulamentação clara
ou ausência de segurança jurídica. Tendo em vista o largo volume de dados pessoais tratados, a
Companhia poderá ser alvo de sanções caso não consiga demonstrar conformidade com a LGPD e
outras leis aplicáveis, sujeitando-se a perdas financeiras e de reputação o que pode afetar
significativamente os resultados financeiros da Companhia. Em caso de infrações às normas da
LGPD, a Companhia estará sujeita, além da responsabilidade civil, às sanções previstas em tal lei,
conforme já mencionado neste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a usos ilegais da sua plataforma digital e todos os riscos a ele
atrelados. Adicionalmente, está sujeita ao vazamento de dados confidenciais causados por
fontes internas ou externas, o que poderá expor a Companhia a processos judiciais.
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/14)
são as principais leis que atualmente regulamentam o uso de dados pessoais no Brasil. Entre outros
requisitos, para que os dados pessoais sejam coletados pela Internet, a Companhia deve obter o
consentimento prévio, expresso e informado do usuário. Sem prejuízo desses dispositivos, no ano
de 2018 foi sancionada a LGPD (Lei 13.709/2018), com a finalidade de prever normas específicas a
sistemas de proteção de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece novas regras a serem
observadas por nós na coleta, uso, processamento e armazenamento de dados pessoais, sejam eles
de clientes ou de empregados. A Companhia poderá ter dificuldades em se adequar à nova
legislação, tendo em vista as novas obrigações a serem cumpridas. Caso as obrigações legais não
sejam cumpridas, poderá estar sujeita, dentre outros, a advertências, obrigação de divulgação do
incidente, eliminação de dados pessoais e multa de até 2% (dois por cento) de seu faturamento no
exercício social mais recente, excluídos os tributos, que pode chegar a R$ 50.000.000,00 (cinquenta
milhões de reais) por infração. Adicionalmente, a violações de segurança por parte de terceiros dos
sistemas de computadores da Companhia e falhas na proteção de dados pessoais por ela tratados,
incluindo a divulgação ou o uso não autorizados das informações confidenciais dos clientes, poderão
expor a Companhia a processos judiciais por utilização indevida dessas informações e perda de
reputação, o que pode impactar de forma negativa e substancial a sua imagem, afetando
adversamente e de forma relevante o seu resultado operacional e situação financeira.
Conforme melhor detalhado nos itens 4.1(a) e 7.5(a) deste Formulário de Referência, atualmente, a
entrada em vigor da LGPD está prevista para ocorrer entre o dia 27 de agosto de 2020 e o dia 16 de
setembro de 2020, de acordo com o Congresso Nacional e com o Gabinete da Presidência da
República no Brasil, e a aplicabilidade de suas penalidades para o dia 1º de agosto de 2021, nos
termos da Lei nº 14.010/2020.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

Não aplicável, pois a Companhia atua somente em território brasileiro.
(j)

a questões socioambientais

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia desenvolve somente atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios, bem como presta serviços de portal, provedora de conteúdo
e outros serviços de informação na internet.
(k)

fatores macroeconômicos

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 (“COVID19”), 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 OMS decretou a pandemia decorrente do COVID-19, cabendo aos
países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
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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, incluindo a cotação das ações de nossa
emissão, foi adversamente afetada em razão do surto do COVID-19. Impactos semelhantes aos
descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
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 de negociação ativo e líquido para as nossas ações poderá não se desenvolver,
limitando a capacidade dos acionistas da Companhia em venderem as ações pelo preço e no
momento desejados.
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 é substancialmente menor, menos líquido e potencialmente mais volátil que os
mercados de ações nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos. Dessa forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. Essas características de mercado
poderão afetar o preço e liquidez de nossas ações e limitar significativamente a capacidade dos
titulares das ações de nossa emissão de vendê-las ao preço e nas datas desejados. O valor de
mercado de nossas ações poderá também variar significativamente por diversas razões, incluindo
os fatores de risco apresentados neste Formulário de Referência. Para mais informações a respeito
dos efeitos do COVID-19 nos mercados de valores mobiliários, vide “O surto de doenças
transmissíveis em todo o mundo, como a atual 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”.
O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira. Essa
influência, bem como a conjuntura econômica e a política brasileira, poderão causar um efeito
adverso relevante nas atividades da Companhia.
A economia brasileira tem sofrido intervenções frequentes por parte do Governo Federal, que por
vezes, realiza modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo
Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, implicam intervenções
nas taxas de juros e no mercado de câmbio, mudança das políticas fiscais, controle de preços,
controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas. A Companhia não tem controle
sobre as medidas e políticas que o Governo Federal pode vir a adotar no futuro, e tampouco pode
prevê-las. Os negócios, a situação econômico-financeira e os resultados operacionais da Companhia
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poderão vir a ser afetados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas que
envolvam ou afetem fatores, tais como:
•

taxas de juros;

•

controles cambiais e restrições a remessas para o exterior;

•

política monetária;

•

flutuações cambiais;

•

alteração das normas trabalhistas, legais e regulatórias;

•

Inflação;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

política fiscal e alterações na legislação tributária;

•

controle sobre importação e exportação;

•

instabilidade social e política; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer
no Brasil ou que o afetem.

A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou
normas que venham a afetar esses ou outros fatores no futuro pode contribuir para a incerteza
econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro e
dos valores mobiliários emitidos no exterior por companhias brasileiras.
As ações do Governo Federal nas políticas ou normas que envolvam os fatores macroeconômicos
acima listados poderão afetar adversamente as atividades da Companhia e análise de sensibilidade
aos aumentos de taxa de juros. Ademais, mudanças nos preços de ações ordinárias de companhias
abertas, ausência de disponibilidade de crédito, reduções nos gastos, desaceleração da economia
global, instabilidade de taxa de câmbio, aumento nas taxas de juros no Brasil ou no exterior e pressão
inflacionária podem adversamente afetar, direta ou indiretamente, a economia e o mercado de
capitais brasileiros, o que poderá reduzir a liquidez global e o interesse do investidor no mercado de
capitais brasileiro, afetando negativamente o preço das ações de emissão da Companhia, gerando
consequências negativas aos seus negócios, situação financeira e resultados operacionais.
Crises econômicas e políticas no Brasil podem afetar adversamente os negócios, operações
e condição financeira da Companhia.
O Brasil tem apresentado instabilidades econômicas causadas por distintos eventos políticos e
econômicos observados nos últimos anos, com a desaceleração do crescimento do PIB e efeitos em
fatores de oferta (níveis de investimentos, aumento e uso de tecnologias na produção etc.) e de
demanda (níveis de emprego, renda etc.). Consequentemente a incerteza sobre se o governo
brasileiro vai conseguir promulgar as reformas econômicas necessárias para melhorar a deterioração
das contas públicas e da economia tem levado a um declínio da confiança do mercado na economia
brasileira e a uma crise no governo.
A economia brasileira continua sujeita às políticas e aos atos governamentais, os quais, em não
sendo bem-sucedidos ou implementados, poderão afetar as operações e o desempenho financeiro
das empresas, incluindo os da Companhia. Nos últimos anos, o cenário político brasileiro
experimentou uma intensa instabilidade em decorrência principalmente da deflagração de um
esquema de corrupção envolvendo vários políticos, incluindo membros do alto escalão, o que
culminou com o impeachment da última presidente da república e com ações contra seu sucessor e
sua equipe.
Além disso, os mercados brasileiros têm registrado um aumento de volatilidade devido às incertezas
decorrentes de investigações em andamento conduzidas pela Polícia Federal Brasileira e pelo
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Ministério Público Federal Brasileiro. Tais investigações têm impactado a economia e o ambiente
político do país.
Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro estava sendo investigado
pelo Supremo Tribunal Federal pela suposta prática de atos impróprios alegados pelo ex-ministro da
Justiça, Sr. Sergio Moro. Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a nomeação de
funcionários da polícia federal brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos, quaisquer
consequências resultantes, incluindo um potencial impeachment, poderiam ter efeitos adversos
relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam no Brasil,
inclusive em nossos negócios.
O potencial resultado destas e outras investigações é incerto, mas elas já tiveram um impacto
negativo sobre a percepção geral do mercado sobre a economia brasileira e tem afetado e pode
continuar a afetar adversamente nossos negócios, nossa condição financeira e nossos resultados
operacionais, bem como o preço de negociação de nossas ações. Não podemos prever se as
investigações em curso irão conduzir a uma maior instabilidade política e econômica, nem se novas
alegações contra funcionários e executivos do governo e/ou companhias privadas surgirão no futuro.
Também não podemos prever os resultados dessas investigações, nem o impacto sobre a economia
brasileira ou o mercado acionário brasileiro.
Ainda, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro tem sido criticado tanto no Brasil quanto
internacionalmente, com os efeitos desestabilizadores da pandemia da COVID-19 aumentando a
incerteza política e a estabilidade no Brasil, particularmente após a saída de vários ministros federais
de alto nível e alegações de corrupção contra o presidente Bolsonaro.
As recentes instabilidades políticas e econômicas têm levado a uma percepção negativa da
economia brasileira e um aumento na volatilidade no mercado de valores mobiliários brasileiro, que
também podem afetar adversamente os negócios e as ações da Companhia. Qualquer instabilidade
econômica recorrente e incertezas políticas podem afetar adversamente os negócios e as ações da
Companhia.
Adicionalmente, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no congresso
nacional poderia resultar em impasse no Congresso, agitação política e manifestações massivas
e/ou greves que poderiam afetar adversamente as nossas operações. Incertezas em relação à
implementação, pelo governo atual, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e
previdenciária, bem como à legislação pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica.
Essas incertezas e novas medidas podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos
à condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho
financeiro das empresas, incluindo os nossos. Não podemos prever quais políticas o Presidente irá
adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso
sobre nós ou sobre a economia brasileira.
Qualquer queda adicional no rating de crédito do Brasil pode afetar adversamente o preço de
negociação das ações ordinárias da Companhia.
Os ratings de crédito afetam a percepção de risco dos investidores e, em consequência, o preço de
negociação de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de dívidas nos
mercados de capitais. Agências de rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings soberanos,
que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências macroeconômicas, condições fiscais
e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em qualquer um desses
fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três principais agências
de classificação de risco baseadas nos EUA: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch.
•

Em setembro de 2015, a Standard & Poor's reduziu o rating de crédito soberano do Brasil
para grau de investimento inferior, de BBB- para BB +, citando, entre outras razões, a
instabilidade geral no mercado brasileiro causada pela interferência do governo brasileiro na
economia e dificuldades orçamentárias. A Standard & Poor’s rebaixou novamente o rating de
crédito do Brasil em fevereiro de 2016, de BB + para BB, e manteve sua perspectiva negativa
sobre o rating, citando uma piora na situação de crédito desde o rebaixamento de setembro
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de 2015. Em janeiro de 2018, a Standard & Poor's reduziu seu rating para o BB com uma
perspectiva estável, tendo em vista as dúvidas em relação aos esforços de reforma das
aposentadorias e eleições presidenciais deste ano. Em abril de 2020, a Standard & Poor’s
manteve o rating de crédito do Brasil em BB, mas mudou sua perspectiva de estável para
negativa.
•

Em dezembro de 2015, a Moody’s colocou os ratings Baa3 do Brasil em análise, citando
tendências macroeconômicas negativas e uma deterioração das condições fiscais do
governo. Posteriormente, em fevereiro de 2016, a Moody's rebaixou os ratings do Brasil para
abaixo do grau de investimento, para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva
de deterioração adicional no serviço da dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo
crescimento, além de desafiar a dinâmica política. Em abril de 2018, a Moody's manteve o
rating de crédito do Brasil em Ba2, mas mudou sua perspectiva de negativa para estável, o
que manteve em setembro de 2018, citando expectativas de novos cortes nos gastos do
governo.

•

A Fitch também rebaixou o rating de crédito soberano do Brasil para BB + com perspectiva
negativa em dezembro de 2015, citando o déficit orçamentário em rápida expansão do país
e a recessão pior que a esperada e fez um rebaixamento ainda maior em maio de 2016 para
BB com perspectiva negativa, que manteve em 2017 e rebaixou para BB- em fevereiro de
2018. Em maio de 2020, a Fitch manteve o rating de crédito do Brasil em BB-, mas mudou
sua perspectiva de estável para negativa.

Qualquer rebaixamento adicional dos ratings de crédito soberano do Brasil poderia aumentar a
percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo futuro da emissão de dívida
e afetar adversamente o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia.
Flutuações da taxa de câmbio e variações significativas nas taxas de juros podem afetar de
forma negativa os resultados operacionais da Companhia.
Não se pode garantir que o Real não sofrerá valorização ou desvalorização significativas em relação
ao Dólar, e a instabilidade da taxa de câmbio pode ter um efeito negativo significativo sobre nossos
resultados operacionais. Por exemplo, a moeda brasileira durante as últimas décadas experimentou
variações frequentes e significativas em relação ao Dólar e a outras moedas estrangeiras. Em 31 de
dezembro de 2019, a taxa de câmbio de venda de dólar foi de R$ 4,0307 por US$ 1,00, refletindo
uma depreciação de 4,0234% em relação ao dólar norte-americano em comparação a 31 de
dezembro de 2018. Mais recentemente, em maio de 2020, o real se desvalorizou ao seu nível mais
baixo desde o início da moeda, a R$ 5,94 por US$ 1,00. Em 30 de junho de 2020, a taxa de câmbio
de venda do Dólar foi de R$ 5,476 por US$ 1,00 refletindo uma depreciação de 35,9% em relação
ao dólar norte-americano em comparação a 31 de dezembro de 2019.
As depreciações do Real em relação ao Dólar podem criar pressões inflacionárias adicionais no
Brasil e acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia
brasileira como um todo e os resultados operacionais da Companhia, por conta da retração no
consumo e aumento dos custos da Companhia. A Companhia não exerce quaisquer influências
sobre a política cambial adotada no Brasil, nem dispomos da capacidade de prevê-la. Os negócios,
situação financeira, resultados operacionais e perspectivas da Companhia poderão ser afetados
negativamente por mudanças em tais políticas cambiais.
A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação afetaram adversamente a
economia e o mercado de capitais brasileiros no passado, e a estipulação de altas taxas de
juros no futuro afetaria adversamente a Companhia e o preço das suas ações.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse
período, a economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo
Federal com o intuito de controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais
medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para a incerteza
econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro.
De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, publicado pelo IBGE, as
taxas de inflação do Brasil foram de 4,3%, 3,8% e 3,0% para os períodos de doze meses findos em
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31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente. Para o período de doze meses findos em
30 de junho de 2020, o IPCA acumulado foi de 2,1%. O Brasil pode experimentar altas taxas de
inflação no futuro, e pressões inflacionárias podem levar o governo brasileiro a intervir na economia
e introduzir políticas que impactem negativamente os negócios e o preço de negociação das ações
da Companhia. O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que,
frequentemente, têm incluído a manutenção de política monetária restritiva, com histórico de altas
taxas de juros, o que pode restringir a disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico.
Uma das consequências deste combate à inflação é a variação significativa das taxas de juros oficiais
no Brasil, que variaram de 14,25% a.a. em 31 de dezembro de 2015 a 4,50% a.a. em 31 de dezembro
de 2019, conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil
(“COPOM”). Em 7 de fevereiro de 2018, o COPOM reduziu a taxa SELIC para 6,75%, com nova
redução para 6,50% em 21 de março de 2018. O COPOM manteve a taxa SELIC em 6,50% em 16
de maio de 2018 e subsequentemente em 20 de junho de 2018. Em 30 de dezembro de 2018, a taxa
SELIC era de 6,50%. O COPOM manteve a taxa SELIC em 6,50% em 6 de fevereiro de 2019, mas
a reduziu para 6,00% em 1° de agosto de 2019, com nova redução para 5,00% em 30 de outubro de
2019. Em 30 de dezembro de 2019, a taxa SELIC era de 4,50%. Em 5 de fevereiro de 2020, o
COPOM reduziu a taxa SELIC para 4,25%, com nova redução para 3,75% em 31 de março de 2020.
Em um esforço para conter os impactos da pandemia de COVID-19 na demanda doméstica, o
COPOM reduziu novamente a taxa SELIC em maio, junho e agosto de 2020, com a taxa SELIC
estando definida em 2,00% na data deste Formulário de Referência.
Políticas do Governo Federal e do Banco Central mais lenientes e a redução nas taxas de juros já
causaram e podem vir a causar aumento na inflação e, consequentemente, volatilidade na taxa de
crescimento da economia e a necessidade de aumentos repentinos e significativos nas taxas de
juros.
Caso uma inflação ou deflação substancial venha a ocorrer no Brasil, a Companhia e sua capacidade
de cumprir com as suas obrigações podem ser adversamente afetadas. Tais pressões poderiam,
ainda, afetar o acesso da Companhia a mercados financeiros internacionais e ensejar políticas que
afetem adversamente a economia brasileira como um todo e, portanto, a Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode não ser capaz de ajustar as taxas cobradas de seus clientes
para compensar o impacto da inflação nas suas despesas, o que geraria um aumento de despesas
e redução na margem operacional líquida da Companhia.
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$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDULVFRVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVHPVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
$ DQiOLVH DSUHVHQWDGD GHFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD VRIUHU JDQKRV RX SHUGDV
GHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURV$&RPSDQKLD
SRVVXLDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHVYLQFXODGDVjYDULDomRGR&',
1DVWDEHODVDVHJXLUVmRFRQVLGHUDGRVWUrVFHQiULRVVREUHRVDWLYRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVVHQGR
FHQiULRSURYiYHORDGRWDGRSHOD&RPSDQKLDFRPEDVHQRVSUHoRVGHFRQWUDWRVIXWXURVQHJRFLDGRV
HPEROVDGHYDORUHVHRXPHUFDGRULDVHIXWXURVHFHQiULRVYDULiYHLVFKDYHVFRPRVUHVSHFWLYRV
LPSDFWRVQRVUHVXOWDGRVFRPGHWHULRUDomRGH FHQiULR$ H FHQiULR% GDYDULiYHOGRULVFR
FRQVLGHUDGR(VVDDQiOLVHIRLHIHWXDGDFRPEDVHQDVGLUHWUL]HVGD,QVWUXomR&90Q
&HQiULR
2SHUDomR







5LVFR

SURYiYHO

&HQiULR$



&HQiULR%


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D L 



&', DRDQR







$SOLFDomRILQDQFHLUDYLQFXODGD



&', DRDQR








&HQiULR
5HIHUrQFLDSDUDDWLYRVILQDQFHLURV

SURYiYHO

&HQiULR$

&HQiULR%










&', DRDQR 

L 2PRQWDQWH5FRUUHVSRQGHDDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVLQGH[DGDVSHOR&',

5LVFRGHPHUFDGR
2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHPSULQFLSDOPHQWHGHXVXiULRVTXHOLVWDPHFRPSUDPSURGXWRV
QDSODWDIRUPDRQOLQHGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDGHSHQGHSULQFLSDOPHQWHGDDWLYLGDGHFRPHUFLDOH
ILQDQFHLUD TXH VHXV XVXiULRV JHUDP $ &RPSDQKLD QmR HVFROKH TXDLV LWHQV VHUmR OLVWDGRV QHP
HVWDEHOHFHSUHoRVRXRXWUDVGHFLV}HVUHODFLRQDGDVDRVSURGXWRVHVHUYLoRVFRPSUDGRVHYHQGLGRV
HPVXDSODWDIRUPD3RUWDQWRRVSULQFLSDLVGLUHFLRQDGRUHVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWmRIRUDGH
VHXFRQWUROHHD&RPSDQKLDGHSHQGHGDSUHIHUrQFLDFRQWtQXDGHPLOK}HVGHXVXiULRVLQGLYLGXDLVSRU
VHXVVHUYLoRVRQOLQH
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV L 
SURFHVVRV FRP YDORU HP ULVFR LQGLYLGXDO LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLO H LL  SURFHVVRV TXH
LQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGRVDGYRJDGRVH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHRYDORU
WRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDQRSRORSDVVLYRFRPFKDQFHGHSHUGD
UHPRWDSRVVtYHOHSURYiYHOHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH55H5
UHVSHFWLYDPHQWH
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVPDLVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUD
FRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
Processos de natureza tributária
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRSDUWHHPGRLVSURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]D
WULEXWiULD(VWHVSURFHVVRVYHUVDPVREUH L DFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDFREUDQoDGDVFRQWULEXLo}HVDR
6DOiULR(GXFDomR,1&5$6(1$&6(6&H6(%5$(FDOFXODGDVVREUHDIROKDGHVDOiULRVH LL D
FRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDH[FOXVmRGR,66GDEDVHGHFiOFXORGD&RQWULEXLomRDR3,6HGD&2),16
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWULEXWiULDLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHPGH
MXQKRGHGHVWDFDPVHHPUD]mRGRYDORUHRXGHVHXREMHWRRVVHJXLQWHV
3URFHVVRQ
DMXt]R

-XVWLoD)HGHUDO9DUD&tYHO)HGHUDOGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

3ULPHLUR*UDX

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

,PSHWUDQWH(1-2(,&20%5$7,9,'$'(6'(,17(51(7/7'$
,PSHWUDGD 81,2 )('(5$/  )$=(1'$ 1$&,21$/ '(/(*$'2 '$
'(/(*$&,$ '$ 5(&(,7$ )('(5$/ '2 %5$6,/ '( $'0,1,675$d2
75,%87È5,$(0623$8/2

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

5
7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD FRP SHGLGR GH OLPLQDU LPSHWUDGR SHOD
&RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH QmR VHU FRPSHOLGD DR UHFROKLPHQWR GDV
FRQWULEXLo}HV DR 6DOiULR(GXFDomR ,1&5$ 6(1$& 6(6& H 6(%5$( VRE
DOHJDomRGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDVH[Do}HVFDOFXODGDVSHODDSOLFDomRGDV
DOtTXRWDV ad valorem VREUH R PRQWDQWH UHODWLYR j UHPXQHUDomR GRV
HPSUHJDGRVWHQGRHPYLVWDRGLVSRVWRQRDUWLJRLQFLVR,,,DOtQHD³D´
GD&RQVWLWXLomR)HGHUDO
(P  D OLPLQDU SOHLWHDGD SHOD &RPSDQKLD IRL LQGHIHULGD SHOR MXt]R
FRPSHWHQWHHHPIRLH[DUDGDVHQWHQoDTXHGHQHJRXDVHJXUDQoD
SOHLWHDGD (P  D &RPSDQKLD RS{V (PEDUJRV GH 'HFODUDomR j
VHQWHQoD SURIHULGD RV TXDLV QmR IRUDP DFROKLGRV SHOR MXt]R FRPSHWHQWH
FRQIRUPHGHFLVmRH[DUDGDHP
(P  R 67) SURIHULX MXOJDPHQWR HP VHGH GH UHSHUFXVVmR JHUDO
WHQGRFRQFOXtGRSRUYRWRVDSHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDFRQWULEXLomRDR
6(%5$( e SURYiYHO TXH WDO GHFLVmR HQVHMH D DSOLFDomR GR PHVPR
HQWHQGLPHQWR D WRGDV DV FRQWULEXLo}HV GHVWLQDGDV DR ³6LVWHPD 6´ LQFOXLQGR
6(1$&H6(6&

JFKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO
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&DVRD&RPSDQKLDQmRORJUHr[LWRHFDVRD&RPSDQKLDGHL[HGHUHFROKHUDV
FRQWULEXLo}HV DR 6DOiULR(GXFDomR ,1&5$ 6(1$& 6(6& H 6(%5$( DV
DXWRULGDGHVILVFDLVIHGHUDLVSRGHPODYUDUDXWRGHLQIUDomRHLPSRVLomRGHPXOWD
HP IDFH GD &RPSDQKLD H[LJLQGR R SDJDPHQWR GRV UHVSHFWLYRV YDORUHV TXH
GHL[DUDPGHVHUUHFROKLGRV

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

3URFHVVRQ
DMXt]R

-XVWLoD)HGHUDO9DUD&tYHO)HGHUDOGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

3ULPHLUR*UDX

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

,PSHWUDQWH(1-2(,&20%5$7,9,'$'(6'(,17(51(7/7'$
,PSHWUDGD 81,2 )('(5$/  )$=(1'$ 1$&,21$/ '(/(*$'2 '$
'(/(*$&,$ '$ 5(&(,7$ )('(5$/ '2 %5$6,/ '( $'0,1,675$d2
75,%87È5,$(0623$8/2

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH PDQGDGR GH VHJXUDQoD FRP SHGLGR GH OLPLQDU LPSHWUDGR SHOD
&RPSDQKLD FRP R REMHWLYR GH QmR VHU FRPSHOLGD DR UHFROKLPHQWR GD
&RQWULEXLomR DR 3,6 H GD &2),16 UHODWLYD j SDUFHOD GD EDVH GH FiOFXOR
FRPSRVWD SHOR ,66 VRE DOHJDomR GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGH GD LQFOXVmR GR
LPSRVWRPXQLFLSDOQDEDVHGHFiOFXORGDVUHIHULGDVFRQWULEXLo}HVVRFLDLVSRU
QmRFRQVWLWXLUUHFHLWDGRFRQWULEXLQWHWHQGRHPYLVWDDLQWHUSUHWDomRDQDOyJLFD
D VHU GDGD DR HQWHQGLPHQWR GR 67) H[DUDGR SRU RFDVLmR GR MXOJDPHQWR GR
5HFXUVR([WUDRUGLQiULR135GHTXH³R,&06QmRFRPS}HDEDVHGH
FiOFXORSDUDDLQFLGrQFLDGR3,6HGD&2),16´
(P  D OLPLQDU SOHLWHDGD SHOD &RPSDQKLD IRL GHIHULGD SHOR MXt]R
FRPSHWHQWHHHPIRLSURIHULGDVHQWHQoDFRQFHGHQGRDVHJXUDQoD
SOHLWHDGD

JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

&DVRD&RPSDQKLDQmRORJUHr[LWRHFDVRD&RPSDQKLDGHL[HGHLQFOXLUR,66
QDEDVHGHFiOFXORGD&RQWULEXLomRDR3,6HGD&2),16DVDXWRULGDGHVILVFDLV
IHGHUDLV SRGHP ODYUDU DXWR GH LQIUDomR H LPSRVLomR GH PXOWD HP IDFH GD
&RPSDQKLDH[LJLQGRRSDJDPHQWRGRVUHVSHFWLYRVYDORUHVTXHGHL[DUDPGHVHU
UHFROKLGRV DFUHVFLGRV GH PXOWD H MXURV XPD YH] H[WLQWD D VXVSHQVmR GD
H[LJLELOLGDGHGRFUpGLWRWULEXWiULR

Processos de natureza trabalhista e previdenciária
(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDILJXUDYDFRPRSDUWHHPSURFHVVRVMXGLFLDLVGHQDWXUH]D
WUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULD(VWHVSURFHVVRVYHUVDPSULQFLSDOPHQWHVREUHYHUEDVUHVFLVyULDV
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'HQWUH RV SURFHVVRV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD H SUHYLGHQFLiULD LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV SDUD D
&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHGHVWDFDVHHPUD]mRGRYDORUHRXGHVHXREMHWRRVHJXLQWH
3URFHVVRQ
DMXt]R

7ULEXQDO5HJLRQDOGD5HJLmR63

ELQVWkQFLD

,QVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU)6/
5pX&RPSDQKLD

HYDORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV
ISULQFLSDLVIDWRV

5
2 5HFODPDQWH UHTXHU D UHVFLVmR LQGLUHWD GR FRQWUDWR GH WUDEDOKR HP
GHFRUUrQFLDGHVXSRVWDDOWHUDomRGHIXQomRFRQWUDWXDOVHQGRDVVLPUHTXHUR
SDJDPHQWRGHYHUEDVUHVFLVyULDVHJXLDV)*76H6'EHPFRPRDEDL[DQD
&736$GHPDLVUHTXHUGLIHUHQoDVVDODULDLVGHFRUUrQFLDGHUHHQTXDGUDPHQWR
GHIXQomRHVDOiULRHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
$WXDOPHQWHRSURFHVVRSHQGHDUHDOL]DomRGHDXGLrQFLD81$GHVLJQDGDSDUD


JFKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

KDQiOLVHGRLPSDFWRHPFDVRGH
SHUGD

,PSDFWRILQDQFHLUR

Processos de natureza cível e outros
1mR Ki SURFHVVRV GH QDWXUH]D FtYHO TXH VHMDP FRQVLGHUDGRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV SDUD D
&RPSDQKLDFRPEDVHQRVFULWpULRVSUHYLVWRVQHVWHLWHP
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(PGHMXQKRGHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD HUD GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 VHQGR 5 SOHLWHDGRV SHOD
&RPSDQKLD FRPR SDUWH DXWRUD H 5 UHFODPDGRV FRQWUD D &RPSDQKLD H SDUD RV TXDLV
5IRUDPSURYLVLRQDGRV
$VSURYLV}HVGD&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVVHQGRFRQVWLWXtGDV
SURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRFRPFKDQFHGH
SHUGDSURYiYHO
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4.4 - Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias
sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, não havia processos judiciais,
administrativos ou arbitrais não sigilosos nos quais a Companhia fosse parte, tendo como partes
contrárias administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores
da Companhia.
4.4.1 - Valor total provisionado dos processos descritos no item 4.4
Conforme item 4.4 acima, em 30 de junho de 2020, não havia valor provisionado por nós com relação
a este item.
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR ILJXUDYD FRPR SDUWH HP SURFHVVRV
VLJLORVRVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
&RQIRUPHLWHPDFLPDHPGHMXQKRGHQmRKDYLDYDORUSURYLVLRQDGRSRUQyVFRPUHODomR
DHVWHLWHP
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Sigilosos E Relevantes em Conjunto
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
Processos de natureza cível e outros
3URFHVVRVQ













































































DYDORUHVHQYROYLGRV

5

ESUiWLFDVGRHPLVVRURXGHVXD
FRQWURODGDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

7UDWDPVHGHDo}HVGHQDWXUH]DLQGHQL]DWyULDRXREULJDomRGHID]HUPRYLGDV
SRUFRQVXPLGRUHVTXHEXVFDPLQGHQL]DomRSRUGDQRVPDWHULDLVHPRUDLVSRU
GLYHUVRV PRWLYRV VHQGR RV SULQFLSDLV UHFHELPHQWR GH SURGXWR FRP GHIHLWR
GHPRUD QR HVWRUQR GH FRPSUD HIHWXDGD YLD FDUWmR GH FUpGLWR GHPRUD QR
UHFHELPHQWRGRSURGXWRDGTXLULGRDWUDYpVGRVLWHGD&RPSDQKLDHGHPRUDQR
VDTXHGRYDORUGDFRPSUDSHORYHQGHGRUGRSURGXWR
$VDo}HVWUDPLWDPSHUDQWHR-XL]DGR(VSHFLDO&tYHOHPGLYHUVRVHVWDGRV

1RWLILFDomR   3URWRFROR  08/7$ 352&21   )$ 
 )$  3URFHVVR  H ,QYHVWLJDomR 3UHOLPLQDU Q
H$XWRGH1RWLILFDomRQ'
DYDORUHVHQYROYLGRV

5

ESUiWLFDVGRHPLVVRURXGHVXD
FRQWURODGDTXHFDXVRXWDO
FRQWLQJrQFLD

'HIHLWRQRSURGXWR'HPRUDQRUHHPEROVRGRFRQVXPLGRUHPFDVRGHFRPSUD
QmR UHFHELGDFDQFHODGDGHYROYLGD 'HVFRQWRV HIHWXDGRV SRU RFDVLmR GR
UHHPEROVRHPFDVRVGHGHYROXomR IUHWHUHGX]LGRHWDULIDGHVHUYLoRV 

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$&RPSDQKLDpSDUWHHPGLYHUVRVSURFHVVRVQRGHVHQYROYLPHQWRQRUPDOGHVXDVDWLYLGDGHV(P
GHMXQKRGHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5SDUDRVTXDLV5IRUDPSURYLVLRQDGRV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSURYLVLRQRX5SDUDRXWUDVFXVWDV

$VSURYLV}HVGD&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVVHQGRFRQVWLWXtGDV
SURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVFRPRSURFHVVRFRPFKDQFHGH
SHUGDSURYiYHO
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
Inquérito Policial
(PGHPDLRGHD'HOHJDFLDGH5HSUHVVmRD&ULPHV)D]HQGiULRVGD3ROtFLD)HGHUDOHP
6mR 3DXOR ³'(/()$=´  LQVWDXURX R LQTXpULWR SROLFLDO Q  ³,QTXpULWR
3ROLFLDO´ DSyVUHTXHULPHQWRGR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOTXHLQLFLDOPHQWHDSXURXRVIDWRVQRERMR
GDQRWtFLDIDWRQ ³1RWtFLDGH)DWR´ 
2 ,QTXpULWR 3ROLFLDO IRL LQVWDXUDGR SDUD DSXUDU VXSRVWDV SUiWLFDV GR FULPH GH FRQWUDEDQGR DUWLJR
$  LQFLVR ,9 GR &yGLJR 3HQDO  XPD YH] TXH HP  GH VHWHPEUR GH  XVXiULRV GD
SODWDIRUPD GD &RPSDQKLD HVWDULDP FRPHUFLDOL]DQGR FLJDUURV HOHWU{QLFRV HP GHVFXPSULPHQWR j
5HVROXomRGD'LUHWRULD&ROHJLDGDQHGLWDGDSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD
±$19,6$TXHSURtEHDFRPHUFLDOL]DomRLPSRUWDomRHSURSDJDQGDGHFLJDUURVHOHWU{QLFRVQR%UDVLO
1RFXUVRGR,QTXpULWR3ROLFLDOIRLH[SHGLGRRItFLRDRVUHSUHVHQWDQWHVGD&RPSDQKLDUHTXHUHQGRR
HQYLRGHFySLDVGDUHVSRVWDDSUHVHQWDGDQRVDXWRVGD1RWtFLDGH)DWREHPFRPRHVFODUHFLPHQWRV
VREUHDYHQGDGHFLJDUURVHOHWU{QLFRVHHYHQWXDOFRQWLQXLGDGHGHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGR
WLSRSRUXVXiULRVHPVXDSODWDIRUPD
(PTXHSHVHDPDQLIHVWDomRGD&RPSDQKLDDLQGDQmRWHQKDVLGRDFRVWDGDDRVDXWRVGR,QTXpULWR
3ROLFLDOD&RPSDQKLDMiDWHQGHXjGHWHUPLQDomRSUHVWDQGRHVFODUHFLPHQWRVVREUHRIXQFLRQDPHQWR
GDSODWDIRUPDHID]HQGRSURYDGHTXHRVDQ~QFLRVGHFLJDUURHOHWU{QLFROLVWDGRVSRUVHXVXVXiULRV
MiKDYLDPVLGRUHWLUDGRVGDSODWDIRUPD
1R%UDVLODSHVVRDMXUtGLFDDSHQDVSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDFULPLQDOPHQWHQRVFDVRVGRVFULPHV
DPELHQWDLVSUHYLVWRVQD/HLQ1RSUHVHQWHFDVRDSXUDVHDVXSRVWDSUiWLFDGHFULPH
GH FRQWUDEDQGR GH PRGR TXH HYHQWXDO RIHUHFLPHQWR GH GHQ~QFLD HP IDFH GH UHSUHVHQWDQWHV GD
&RPSDQKLD DSHQDV SRGHULD DFDUUHWDU D HVWD GDQRV UHSXWDFLRQDLV 3RU RXWUR ODGR QD HYHQWXDO
FRPSURYDomR GH LQIUDomR j 5HVROXomR GD 'LUHWRULD &ROHJLDGD Q  SHOD &RPSDQKLD HVWD
HVWDULDVXMHLWDjVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQD/HL
Inquérito Civil
(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD IRL FLWDGD QR kPELWR GR LQTXpULWR FLYLO
QLQVWDXUDGRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR ³,QTXpULWR
&LYLO´ FRPYLVWDVjDSXUDomRGHVXSRVWRVSUREOHPDVFRPFDQFHODPHQWRVGHFRPSUDVSRUXVXiULRV
2 ,QTXpULWR &LYLO IRL LQVWDXUDGR DSyV UHSUHVHQWDomR IRUPXODGD SRU XVXiULR TXH DOHJRX TXH D
&RPSDQKLD HVWDULD VXSRVWDPHQWH DGRWDQGR SUiWLFDV HP GHVFRQIRUPLGDGH FRP DV QRUPDV
FRQVXPHULVWDV$RUHDOL]DURSDJDPHQWRGHXPSURGXWRDGTXLULGRQDSODWDIRUPDGD&RPSDQKLDR
XVXiULR WHULD VLGR QRWLILFDGR GR FDQFHODPHQWR GD FRPSUD SHOD YHQGHGRUD 1D RFDVLmR GR
FDQFHODPHQWR R XVXiULR WHULD VLGR LQIRUPDGR GH TXH VHULD UHVWLWXtGR GR YDORU SDJR R TXH
DOHJDGDPHQWHQmRWHULDRFRUULGR
$&RPSDQKLDWHPRSUD]RGHGLDVSDUDDSUHVHQWDUGHIHVDSRUHVFULWRVREUHDVDOHJDo}HVFRQWLGDV
QR,QTXpULWR&LYLO
Esclarecimento sobre Provisionamento
$OpPGDVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOPHQFLRQDGDVQRVLWHQVH
DFLPDHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDWLQKDSURYLVLRQDGR5UHIHUHQWHVD
ULVFRVILVFDLVQmRUHODFLRQDGRVDSURFHVVRVPDWHULDOL]DGRV
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5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
D

UHVWULo}HVLPSRVWDVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
E

UHVWULo}HVjFLUFXODomRHWUDQVIHUrQFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
F
KLSyWHVHVGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWUREHPFRPRRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHYDORUHV
PRELOLiULRVQHVVDVLWXDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
G
KLSyWHVHVHPTXHRVWLWXODUHVGHYDORUHVPRELOLiULRVWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomR GH Do}HV YDORUHV PRELOLiULRV ODVWUHDGRV HP Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV EHP FRPR GDV UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV SDUD R H[HUFtFLR GHVVHV
GLUHLWRVRXGDVKLSyWHVHVHPTXHHVVHGLUHLWRQmRpJDUDQWLGRFDVRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
H

RXWUDVTXHVW}HVGRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$&RPSDQKLDDGRWDUiXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV ³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV´ DTXDOIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWR
GH  H HQWUDUi HP YLJRU QD GDWD GH HQWUDGD HP YLJRU GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR QR 1RYR
0HUFDGR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDYLGH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR QD
PHGLGDHPTXHQmRHVWiH[SRVWDDHVWHVWLSRVGHULVFRVHPVXDVDWLYLGDGHV
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRQDPHGLGDHPTXHQmRHVWiH[SRVWDDHVWHVWLSRVGHULVFRV
HPVXDVDWLYLGDGHV
L

RVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR HVWi H[SRVWD D ULVFRV GH PHUFDGR HP VXDV
DWLYLGDGHV
LL 

DHVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRDGRWDHVWUDWpJLDHVSHFtILFDGHSURWHomRSDWULPRQLDO
hedge 
LLL 

RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR ID] XVR GH RSHUDo}HV HQYROYHQGR LQVWUXPHQWRV
ILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
LY 

RVSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR HVWi H[SRVWD D ULVFRV GH PHUFDGR HP VXDV
DWLYLGDGHV
Y
VH R HPLVVRU RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH
SURWHomRSDWULPRQLDO hedge HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV
$&RPSDQKLDQmRID]XVRGHRSHUDo}HVHQYROYHQGRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVXPDYH]
TXHQDDYDOLDomRGHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVD&RPSDQKLDQmRHVWiH[SRVWDDULVFRVTXHMXVWLILFDULDP
RSHUDo}HVGHWDOQDWXUH]D
YL 

DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

1mRKiHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRHVSHFtILFRSDUDULVFRVGHPHUFDGR
7HQGRHPYLVWDDQDWXUH]DGHVXDVDWLYLGDGHVVXDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDWXDOPHQWHQmRKi
QHFHVVLGDGHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
1mRKiHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR7HQGRHPYLVWD
DQDWXUH]DGHVXDVDWLYLGDGHVVXDDGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHDWXDOPHQWHQmRKiQHFHVVLGDGHGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

457

PÁGINA: 55 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

'HVFULomRFRQWUROHVLQWHUQRV
D  JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV LQGLFDQGR HYHQWXDLV LPSHUIHLo}HV H SURYLGrQFLDV
DGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
2EMHWLYDQGR DVVHJXUDU TXH DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHMDP HODERUDGDV GH IRUPD ILGHGLJQD
UHIOHWLQGR FRQVLVWHQWHPHQWH VHXV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H ILQDQFHLURV H SUHSDUDGDV HP
FRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVH[LJLGRVD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHVWmR
WDPEpP UHIOHWLGRV HP VXD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SDUD DVVHJXUDU D TXDOLGDGH
SUHFLVmRHFRQILDELOLGDGHQDHODERUDomRGDVVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2 SURFHVVR GH IHFKDPHQWR FRQWiELO p UHDOL]DGR HP XPD HVWUXWXUD GH DFRPSDQKDPHQWR GH
IHFKDPHQWRVGHPyGXORVVLVWrPLFRV0HQVDOPHQWHDJHUrQFLDGHFRQWDELOLGDGHFRQWURODGRULDHD
'LUHWRUD )LQDQFHLUD GD &RPSDQKLD UHYLVDP R IHFKDPHQWR FRQWiELO FRP YLVWDV D DVVHJXUDU VXD
DGHTXDomRHFRQILDELOLGDGH
2V FRQWUROHV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
SRVVXHP OLPLWDo}HV SRGHQGR QmR SUHYHQLU RX GHWHFWDU GHWHUPLQDGDV IDOKDV (VWH ULVFR LQWHJUD R
5LVFR 2SHUDFLRQDO D TXH VH UHIHUH R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD H HVWi VRE
UHVSRQVDELOLGDGH GD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVVREUHDVGHILFLrQFLDVHQFRQWUDGDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDV
SDUDFRUULJLODVYHULWHQV G H H DEDL[R
E  HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
2VULVFRVUHODFLRQDGRVjHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLVHRVSURFHGLPHQWRV
GH JHUHQFLDPHQWR GHVWHV ULVFRV HVWmR VRE UHVSRQVDELOLGDGH GLUHWD GD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV
,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD (VWH JHUHQFLDPHQWR p IHLWR FRP IXQGDPHQWDO VXSRUWH GD 'LUHWRUD
)LQDQFHLUDHGDJHUrQFLDGHFRQWDELOLGDGHHFRQWURODGRULD
2V FRQWUROHV LQWHUQRV GHVWLQDGRV j HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV FRQILiYHLV VmR DYDOLDGRV H
UHSRUWDGRV HP UHODWyULR HODERUDGR ELPHVWUDOPHQWH SHOD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H
$XGLWRULD,QWHUQDSRVWHULRUPHQWHFRQVROLGDGRHPUHODWyULRHODERUDGRSHODPHVPDiUHDDSDUWLUGH
WRGRVRVUHODWyULRVLQWHJUDQWHVGRSULPHLURQtYHOGRVLVWHPDHVWUXWXUDGRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GD&RPSDQKLD
(VWH UHODWyULR FRQVROLGDGR FRQWHQGR DV FRQFOXV}HV H DYDOLDomR GD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV
,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDVREUHRVSURFHGLPHQWRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDp
HQWmRVXEPHWLGRjDQiOLVHGR&RPLWrGH$XGLWRULDSDUDPRQLWRUDPHQWRHDQiOLVHGDDGHTXDomRGRV
SURFHGLPHQWRVDGRWDGRVHLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV
&RPEDVHQHVVHIOX[RGHLQIRUPDomRLQFRUSRUDGRQRVUHODWyULRVSHULyGLFRVR&RPLWrGH$XGLWRULD
(VWDWXWiULR UHSRUWD VHPHVWUDOPHQWH VXDV FRQFOXV}HV H VXD DYDOLDomR VREUH D FRQILDELOLGDGH GRV
FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH VREUH R 5LVFR 2SHUDFLRQDO DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GDQGR VXSRUWH DR PRQLWRUDPHQWR j DSURYDomR H UHYLVmR GDV HVWUDWpJLDV GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RP UHODomR DR 5LVFR 2SHUDFLRQDO D IXQomR GD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD
,QWHUQD HVWHQGHVH WDQWR DR SULPHLUR TXDQWR DR VHJXQGR QtYHO GH VLVWHPD HVWUXWXUDGR GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDDEUDQJHQGRDLGHQWLILFDomRGHHYHQWRVHUHVSRVWDDULVFRV
DVVLPFRPRLQIRUPDomRHFRPXQLFDomRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHRFRQWUROHGDVDWLYLGDGHVGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
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(PGHRXWXEURGHDVIXQo}HVGDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQD
IRUDP IRUPDOL]DGDV QD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV FXMD DOWHUDomR IRL DSURYDGD SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHQGRFHUWRTXHVXDYLJrQFLDWHUiLQtFLRFRPDGDWDGH
HQWUDGDHPYLJRUGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGRDVHUFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLD
HD%1DPHVPDRFDVLmRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQFOXLXSHODVXILFLrQFLDGDHVWUXWXUDGD
UHIHULGDiUHDHDSURYRXRUoDPHQWRTXHDFUHGLWDVHUVXILFLHQWHSDUDGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
VHPSUHMXt]RGHUHDYDOLDUVXDGHOLEHUDomRFRPEDVHQRFRQWtQXR PRQLWRUDPHQWRGRGHVHPSHQKR
GDVDWLYLGDGHVGDiUHD
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVIXQo}HVHSURFHGLPHQWRVGDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV
H$XGLWRULD,QWHUQDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQDV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$VXSHUYLVmRGDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVLQWHJUDRVHJXQGRQtYHOGRVLVWHPDHVWUXWXUDGRGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDWHQGRFRPRQ~FOHRDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH
$XGLWRULD,QWHUQDHHVWiEDVHDGDQDLQIRUPDomRFRPXQLFDomRHUHYLVmRSHULyGLFD
$ ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD GD &RPSDQKLD FRQIRUPH UHIOHWLGR QRV
WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GHYHUi GHQWUH RXWURV D  SUHSDUDU UHODWyULRV
ELPHVWUDLVTXHGHVFUHYDPRVULVFRVGD&RPSDQKLDDDYDOLDomRGHULVFRFRUUHODWDHRVUHVXOWDGRVGR
JHUHQFLDPHQWRGRULVFRHVXEPHWrORVDR&RPLWrGH$XGLWRULD E UHDOL]DUQRPtQLPRXPDUHYLVmR
DQXDO GR VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD F  FRRUGHQDU D IRUoD GH WUDEDOKR LQWHUQD
GHVWLQDGDDGHWHFWDUTXDLVTXHUULVFRVHPRQLWRUDUDHILFiFLDGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGRULVFR
HSRUILP G DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROH
HJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLD
$OpPGLVVRDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDDWXDQDDWLYLGDGHGHFRQWUROH
GRV ULVFRV QRV WHUPRV GDV UHFRPHQGDo}HV GR UHODWyULR GR &262 FDEHQGR D HOD HVWDEHOHFHU R
SURFHVVRGH*HVWmRGR5LVFRGD&RPSDQKLDIL[DUHFRRUGHQDUDVGLUHWUL]HVUHIHUHQWHVDRVFRQWUROHV
LQWHUQRVHDRULVFRFRUSRUDWLYRUHYLVDUDQXDOPHQWHRVLVWHPDGHFRQWUROHGHULVFRVLQWHUQRV
&RP R DSRLR GD ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD R &RPLWr GH $XGLWRULD
(VWDWXWiULRDWXDSDUDPRQLWRUDUVLVWHPDWLFDPHQWHRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDLQFOXVLYH
HVSHFLILFDPHQWHSDUDUHYHURFXPSULPHQWRGDOHLSDGU}HVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVHPRQLWRUDUH
LQYHVWLJDUHYHQWRVTXHSRVVDPSUHMXGLFDURVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
$ 'LUHWRULD WDPEpP DWXD QD VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV LQFXPELQGROKH
UHH[DPLQDUSHULRGLFDPHQWHD$YDOLDomRGH5LVFRHUHODWDUTXDLVTXHUGHVFREHUWDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
3RUILPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPVXSRUWHGDViUHDVVXSUDPHQFLRQDGDVGHYHUiPRQLWRUDU
UHYLVDUHDSURYDUDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGRULVFR$OpPGLVVRR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRDYDOLDRGHVHPSHQKRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHFRQIRUPHVHPRVWUHPQHFHVViULRV
VmRGHILQLGRVSODQRVGHDomRSDUDDMXVWHVQRGHVHPSHQKRGRFRPLWr7DLVSODQRVGHDomRSRGHP
VLJQLILFDURDXPHQWRGRRUoDPHQWRGRFRPLWrUHYLVmRGDIRUPDGHDWXDomRVXEVWLWXLomRGHPHPEURV
GRFRPLWrDOWHUDo}HVQDHTXLSHGHDXGLWRULDLQWHUQDHQWUHRXWURV
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G  GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR GR
DXGLWRULQGHSHQGHQWH
2V DXGLWRUHV H[WHUQRV REWLYHUDP HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV H FRQGX]LUDP
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV HP FRQH[mR FRP DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHGRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRSRUWXQLGDGHHPTXHLGHQWLILFDUDPRVDVVXQWRVGHVFULWRV
DEDL[RWHQGRRVFODVVLILFDGRFRPRGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVEHPFRPRIHLWRDVUHFRPHQGDo}HVTXH
VHJXHPQDWDEHODDVHJXLU
$VVXQWR

5HFRPHQGDomRGRVDXGLWRUHV
$ &RPSDQKLD UHDOL]D DQWHFLSDomR GH VHXV UHFHEtYHLV MXQWR D
RSHUDGRUD GH PHLR GH SDJDPHQWR LQFRUUHQGR HP WD[DV GH
GHVFRQWRFREUDGDSHODRSHUDGRUDGHPHLRGHSDJDPHQWR2V
DXGLWRUHV FRQVWDWDUDP TXH HVWDV WD[DV HVWDYDP UHJLVWDGDV
FRPRFXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
TXDQGRRFRUUHWRVHULDDFODVVLILFDomRGHVVDVGHVSHVDVFRPR
GHVSHVDVILQDQFHLUDV

(i) Ausência de revisão quanto a natureza das
classificações das contas contábeis de resultado
(segregação entre custo e despesa).

2V DXGLWRUHV FRQVWDWDUDP DLQGD D H[LVWrQFLD GH FXVWRV FRP
ORJtVWLFD H WD[DV DGPLQLVWUDWLYDV TXH HVWmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGDV jV RSHUDo}HV GH SUHVWDomR GH VHUYLoR GD
&RPSDQKLDUHJLVWUDGDVQDUXEULFDGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
TXDQGRRFRUUHWRVHULDDFODVVLILFDomRGHVVDVGHVSHVDVFRPR
FXVWRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
6HJXQGRRVDXGLWRUHVHPERUDRVYDORUHVLGHQWLILFDGRVWHQKDP
VLGRDMXVWDGRVHUHFODVVLILFDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
D FODVVLILFDomR LQFRUUHWD GH JDVWRV QDV UXEULFDV GD
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRUHVXOWDQDLQWHUSUHWDomRLQFRUUHWDGH
tQGLFHV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD DSUHVHQWDomR GH
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV HP GLVFRUGkQFLD FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLVYLJHQWHV
1HVVHVHQWLGRRVDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPj$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD TXH LPSOHPHQWDVVH FRQWUROHV HIHWLYRV SDUD D
UHYLVmR H FRQVWDWDomR GD FRUUHWD FODVVLILFDomR GRV
FRPSRQHQWHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDILPGHSUHYHQLU
DFODVVLILFDomRGRVUHJLVWURVFRQWiEHLVHPGLVFRUGkQFLDFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVYLJHQWHV
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2VDXGLWRUHVFRQVWDWDUDPTXHD&RPSDQKLDQmRSURFHGHXFRP
D HODERUDomR WHPSHVWLYD GDV FRQFLOLDo}HV FRQWiEHLV PHQVDLV
UHODFLRQDGDVjVUXEULFDVGHUHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomRFXVWyGLD
DQWHFLSDo}HV GH UHFHEtYHLV IRUQHFHGRU DGLDQWDPHQWR D
IRUQHFHGRUHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
6HJXQGRRVDXGLWRUHVHPERUDRVUHIHULGRVYDORUHVLGHQWLILFDGRV
WHQKDP VLGR DMXVWDGRV H DSURSULDGDPHQWH UHFODVVLILFDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV H[FHWR R LWHP  ± &RQWD &RUUHQWH
0RLSDDXVrQFLDGHFRQFLOLDomRWHPSHVWLYDHDQiOLVHGRVVDOGRV
FRQWiEHLVSRGHPUHVXOWDUHPGLVWRUo}HVQmRFRUULJLGDVVREUHRV
VDOGRV FRQWiEHLV TXH SRU VXD YH] SRGHP DFDUUHWDU D
DSUHVHQWDomR
GH
GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV
HP
GHVFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVYLJHQWHV
(ii) Ausência de elaboração
conciliações contábeis.

tempestiva

de

3DUD D URWLQD GH IHFKDPHQWR FRQWiELO RV DXGLWRUHV
UHFRPHQGDUDP TXH D &RPSDQKLD HIHWXH D HODERUDomR H D
UHYLVmR IRUPDO GH WRGDV DV VXDV FRQFLOLDo}HV FRQWiEHLV
SUHSDUDGDVHPEDVHVPHQVDLVHYLGHQFLDQGRRVUHVSRQViYHLV
SHOD HODERUDomR GD FRQFLOLDomR H RV UHVSRQViYHLV SHOD VXD
UHYLVmR
3DUD D PHOKRULD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWH D UHGXomR GH HUURV QRV IHFKDPHQWRV
FRQWiEHLV PHQVDLV RV DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH IRVVHP
IL[DGDV GDWDV H SUD]RV SDUD TXH RV RXWURV GHSDUWDPHQWRV
LQWHUQRVUHODFLRQDGRVDRSURFHVVRGHIHFKDPHQWRFRQWiELOEHP
FRPR DV iUHDV FRQWiEHLV H ILVFDLV HQYLHP DV VXDV DQiOLVHV
IRUPDLVDSURYDGDVHUHYLVDGDVGHFDGDPrVHTXHWDLVDQiOLVHV
VHMDPFRPSLODGDVHDUTXLYDGDVMXQWRjVUHIHULGDVFRQFLOLDo}HV
FRQWiEHLV D ILP GH FRQVWDWDU WHPSHVWLYDPHQWH VDOGRV QmR
FRQFLOLDGRV H FRUULJLORV HP WHPSR SDUD R GHYLGR UHJLVWUR
FRQWiELO
2VDXGLWRUHVFRQVWDWDUDPTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFD
EHP FRPR QmR KDYLD HIHWXDGR R FiOFXOR H UHJLVWUR GD SHUGD
HVSHUDGDGHchargebackGDIRUPDTXHRSDVVLYRFLUFXODQWHH
DV UHFHLWDV GH LQWHUPHGLDomR HVWDYDP VXEDYDOLDGRV H
VXSHUDYDOLDGRVUHVSHFWLYDPHQWHDQWHULRUPHQWHDRVDMXVWHVGH
DXGLWRULD

(iii) Ausência de política para constituição da
provisão para perda esperada com chargeback.

6HJXQGRRVDXGLWRUHVHPERUDRVUHIHULGRVYDORUHVLGHQWLILFDGRV
WHQKDP VLGR DMXVWDGRV H DSURSULDGDPHQWH UHJLVWUDGRV H
WULEXWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D DXVrQFLD GH
IRUPDOL]DomRGHSROtWLFDSDUDDHODERUDomRGRFiOFXORHUHJLVWUR
GR chargeback UHVXOWD HP GHVFRQIRUPLGDGH FRP UHODomR jV
SUiWLFDVFRQWiEHLVHPGHFRUUrQFLDGDDXVrQFLDGRUHJLVWURGD
SHUGDHVSHUDGDVREUHDVUHFHLWDVGHLQWHUPHGLDomR$OpPGLVWR
DDXVrQFLDGDSROtWLFDHPTXHVWmRRFDVLRQDDDSUHVHQWDomRGH
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQFRUUHWDV H HP GHVDFRUGR FRP DV
SUiWLFDVFRQWiEHLVYLJHQWHV
2VDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPTXHVHMDHODERUDGDDSROtWLFDSDUD
D FRQVWLWXLomR H PRQLWRUDPHQWR GD SHUGD HVWLPDGD FRP R
chargebackHRUHVSHFWLYRUHJLVWURFRQWiELO
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2VDXGLWRUHVLGHQWLILFDUDPDH[LVWrQFLDGHODQoDPHQWRVPDQXDLV
UHDOL]DGRV SHOD FRQWDELOLGDGH WHUFHLUL]DGD QRV TXDLV WDLV
ODQoDPHQWRV GHYHP UHSUHVHQWDU D PHQRU SDUFHOD GRV
ODQoDPHQWRVFRQWiEHLVHREULJDWRULDPHQWHVHUHPUHYLVDGRVH
DSURYDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWUHWDQWR QmR
KRXYH R SURFHVVR GH UHYLVmR H DSURYDomR GRV ODQoDPHQWRV
FRQWiEHLV
2V DXGLWRUHV REVHUYDUDP WDPEpP TXH D FRQWDELOLGDGH
WHUFHLUL]DGD QmR FRQVHJXLX JHUDU GH IRUPD DGHTXDGD H
VLVWrPLFD SDUD SRGHUHP HIHWXDU D H[WUDomR GR UHODWyULR
FRQWHPSODQGRWRGRVRVODQoDPHQWRVPDQXDLVHDXWRPDWL]DGRV
FRP DV LQIRUPDo}HV PtQLPDV GH XVXiULR TXH HIHWXRX R
ODQoDPHQWRGDWDHKRUDHIHWLYDGRODQoDPHQWRLGHQWLILFDomRGH
ODQoDPHQWRPDQXDORXDXWRPiWLFRFRQWUDSDUWLGDHKLVWyULFRGH
ODQoDPHQWR

(iv) Ausência de política para realização de
lançamentos contábeis manuais.

6HJXQGR RV DXGLWRUHV HPERUD WHQKDP HIHWXDGR RV WHVWHV
VXEVWDQWLYRVFRPEDVHQRUD]mRGHODQoDPHQWRVFRQWiEHLVTXH
QmR SRVVXHP D LQIRUPDomR GH XVXiULR GDWD H KRUD HIHWLYD H
ODQoDPHQWR D IDOWD GH DFRPSDQKDPHQWR H PRQLWRUDPHQWR GH
ODQoDPHQWRVPDQXDLVSRGHHYHQWXDOPHQWHRFDVLRQDUHPHUURV
GH FODVVLILFDomR FRQWiELO H GH LQWHUSUHWDo}HV WpFQLFDV HP QmR
FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV HPDQDGDV SHOD
OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H QRUPDWL]DGDV SHORV
SURQXQFLDPHQWRV WpFQLFRV HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV ± 1%& 7* DSURYDGRV SHOR
&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH 
$ IDOWD GH FDSDFLGDGH VLVWrPLFD SDUD D JHUDomR GH UHODWyULRV
LPSOLFD QD URWLQD GH FRQFLOLDomR GDV FRQWDV FRQWiEHLV H GD
JHUDomRGHLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDVSDUDWHVWHVGHDXGLWRULDTXH
SRU VXD YH] SRGHP RFDVLRQDU QD DSUHVHQWDomR GH
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPGHVFRQIRUPLGDGHFRPDVSUiWLFDV
UHTXHULGDV
$OpPGLVWRDDXVrQFLDGHDFRPSDQKDPHQWRHPRQLWRUDPHQWR
GH ODQoDPHQWRV PDQXDLV H R DFHVVR SRU SHVVRDV QmR
FDWHJRUL]DGDV SRGHP HVWLPXODU D UHDOL]DomR GH DWRV
IUDXGXOHQWRVLQWHQFLRQDLV
2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP TXH DV FRQWDELOL]Do}HV GDV
WUDQVDo}HV VHMDP VHPSUH GHQWUR GR SRVVtYHO DXWRPDWL]DGDV
GLPLQXLQGRDVLQWHUYHQo}HVPDQXDLVGHVWDIRUPDPLQLPL]DQGR
RULVFRGHHUURVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
7DPEpP UHFRPHQGDUDP TXH D &RPSDQKLD DGRWH
SURFHGLPHQWRV GH UHYLVmR GRV ODQoDPHQWRV PDQXDLV RX DWp
PHVPRFULHXPFDPSRGHDSURYDomRGHXPODQoDPHQWRPDQXDO
DQWHV TXH HVWD WUDQVDomR VHMD UHJLVWUDGD QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHPFDVRGHLQWHUQDOL]DomRGRGHSDUWDPHQWRFRQWiELO
EHP FRPR UHYLVH LQWHJUDOPHQWH D SHUPLVVmR GH DFHVVR DRV
XVXiULRV TXH SRVVXHP DFHVVR SDUD UHDOL]DUHP ODQoDPHQWRV
PDQXDLV 5HFRPHQGDUDP WDPEpP TXH D &RPSDQKLD SURFHGD
FRPDHVWUXWXUDomRGDLQWHUIDFHVLVWrPLFDDILPGHGLVSRQLELOL]DU
D WRWDOLGDGH GRV ODQoDPHQWRV GR SHUtRGR VHQGR HOHV
DXWRPDWL]DGRV H PDQXDLV FRQWHQGR DV LQIRUPDo}HV PtQLPDV
UHTXHULGDVSDUDDQiOLVHHWHVWHDRVODQoDPHQWRVFRQWiEHLV
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2V DXGLWRUHV FRQVWDWDUDP TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
SROtWLFDV FODUDV H GHILQLGDV SDUD D FRQVWLWXLomR H UHJLVWUR GRV
JDVWRV LQFRUULGRV UHIHUHQWH DR GHVHQYROYLPHQWR GH DWLYRV
LQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWH

(v) Ausência tempestiva da elaboração de políticas
para registro de ativos intangíveis gerados
internamente

6HJXQGRRVDXGLWRUHVHPERUDDSROtWLFDWHQKDVLGRHODERUDGD
H DSOLFDGD VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GRV H[HUFtFLRV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHHHSHUtRGRGH
VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  D DXVrQFLD
WHPSHVWLYDGDHODERUDomRGHSROtWLFDVSDUDRUHJLVWURGHDWLYRV
LQWDQJtYHLV JHUDGRV LQWHUQDPHQWH RFDVLRQD R ULVFR GD
FDSLWDOL]DomR LQGHYLGD GH FXVWR RX D QmR LGHQWLILFDomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHRUHJLVWURQRUHVXOWDGRGHFXVWRVHOHJtYHLV
SDUDFDSLWDOL]DomR
2V DXGLWRUHV UHFRPHQGDUDP j $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
TXH IRUPDOL]H SROtWLFDV HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV SDUD D
LGHQWLILFDomRPHQVXUDomRHUHJLVWURGRVJDVWRVLQFRUULGRVSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVJHUDGRVLQWHUQDPHQWH
DILPGHPDQWHUDFRQFLOLDomRKLVWyULFRGHDQiOLVHGHJDVWRVH
FDSLWDOL]Do}HV EHP FRPR D UHVSHFWLYD GLYXOJDomR QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
2V DXGLWRUHV FRQVWDWDUDP TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL
SROtWLFDV UHODFLRQDGDV j JHVWmR GH DFHVVRV OyJLFRV TXH
FRQWHPSOH SURFHVVRV GH FRQFHVVmR DOWHUDomR UHYRJDomR H
UHYLVmRGHDFHVVRVDRVSULQFLSDLVVLVWHPDV
$OpP GLVVR QmR LGHQWLILFDUDP UHJLVWURV UHODFLRQDGRV jV
DSURYDo}HVSDUDFULDomRHDOWHUDomRGHDFHVVRVQHPUHJLVWURV
UHODFLRQDGRVjUHYRJDomRGHDFHVVRVDRVVLVWHPDV
7DPEpPYHULILFDUDPTXHH[LVWHPXVXiULRVQmRLGHQWLILFDGRV
FRP
DFHVVR
GH
DGPLQLVWUDGRU
QR
VLVWHPD0;0
6HJXQGR RV DXGLWRUHV HPERUD HVWD GHILFLrQFLD QmR WHQKD
LPSDFWR VREUH R SURFHVVR GH DXGLWRULD Mi TXH XWLOL]DP
PHWRGRORJLD GH QmR FRQILDQoD QRV FRQWUROHV VHP XP
SURFHGLPHQWR IRUPDOL]DGR UHYLVDGR H DSURYDGR QmR Ki FRPR
HVWUXWXUDUGHPDQHLUDHILFLHQWHHFRQVLVWHQWHXPSURFHVVRTXH
GHILQD RV REMHWLYRV H UHVSRQVDELOLGDGHV GD &RPSDQKLD SDUD
VHXVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV

(vi) Gestão de acesso lógico

$ DXVrQFLD GH SURFHGLPHQWR SDUD FRQFHVVmRUHYRJDomR GRV
SULYLOpJLRVGHDFHVVRGRVXVXiULRVQRVLVWHPDDSOLFDWLYRSURSLFLD
TXH XVXiULRV SRVVDP REWHU SULYLOpJLRV QmR FRQGL]HQWHV FRP
VXDV UHVSHFWLYDV IXQo}HV H UHVSRQVDELOLGDGHV LPSDFWDQGR
GLUHWDPHQWH QD LQWHJULGDGH FRQILGHQFLDOLGDGH H FRQILDELOLGDGH
GHGHWHUPLQDGDVLQIRUPDo}HV
2VDXGLWRUHVUHFRPHQGDUDPTXHD&RPSDQKLDHODERUHSROtWLFDV
IRUPDOL]DGDV UHODFLRQDGDV DR SURFHVVR GH *HVWmR GH DFHVVR
OyJLFRFRPGHVFULomRHUHJUDVSDUDRVSULQFLSDLVVXESURFHVVRV
FRPR FRQFHVVmRDOWHUDomRUHYRJDomRUHYLVmR GH DFHVVR 7DO
GRFXPHQWRGHYHVHUUHYLVDGRSHULRGLFDPHQWHHDSURYDGRSHOD
DOWDDGPLQLVWUDomR
2V DXGLWRUHV HQWHQGHP VHU QHFHVViULR TXH DWLYLGDGHV VHMDP
UHJLVWUDGDVSDUDILQVGHFRQWUROHDVVLPFRPRDLGHQWLILFDomRH
DFHVVR~QLFRSDUDFDGDXVXiULRGRVLVWHPD0;0
6XJHULUDPWDPEpPDUHDOL]DomRGHXPPDSHDPHQWRGRVSHUILV
H IXQo}HV GRV VLVWHPDV LGHQWLILFDQGR SRVVtYHLV FRQIOLWRV SDUD
TXHSRVVDVHUDSOLFDGDDDGHTXDGDVHJUHJDomRGHIXQo}HVQRV
DFHVVRV
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3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHP³)DWRUHVGH5LVFR²5LVFRVUHODFLRQDGRVj&RPSDQKLD²$
&RPSDQKLD H VHX DXGLWRU LQGHSHQGHQWH LGHQWLILFDUDP GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV QRV FRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVHD&RPSDQKLDQmRIRUFDSD]GHWRUQDUVHXVFRQWUROHVLQWHUQRVHILFD]HV
SRGHUi LQFRUUHU HP HUURV QR UHSRUWH GH VHXV UHVXOWDGRV HRX QmR VHU FDSD] GH SUHYHQLU SUiWLFDV
LQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
H  FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
$VVXQWR

&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$$GPLQLVWUDomRHVWiH[HFXWDQGRXPSODQRGHUHHVWUXWXUDomR
GDV iUHDV DGPLQLVWUDWLYD ILQDQFHLUD H GH WHFQRORJLD GD
LQIRUPDomR(VWHSODQRHQJOREDSULQFLSDOPHQWH L VXEVWLWXLomR
GR VLVWHPD GH JHVWmR LQWHJUDGR (53  LL  LQWHUQDOL]DomR GR
SURFHVVDPHQWR GD FRQWDELOLGDGH H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
DWXDOPHQWH WHUFHLUL]DGR  H LLL  FRQWUDWDomR GH SURILVVLRQDLV
SDUDUHIRUoDUDHTXLSH

(i) Ausência de revisão quanto a natureza das
classificações das contas contábeis de resultado
(segregação entre custo e despesa).

$LPSOHPHQWDomRGHXPQRYR(53DVVRFLDGDDLQWHUQDOL]DomR
GRSURFHVVDPHQWRGDFRQWDELOLGDGHWHPFRPRSUHPLVVDUHYLVDU
WRGRVRVSURFHVVRVGD&RPSDQKLDUHYLVDUDVHVWUXWXUDVGH L 
SODQR GH FRQWDV SDUD EXVFDU D FRUUHWD FODVVLILFDomR GRV
FRPSRQHQWHV GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LL  FHQWURV GH
FXVWRV XP GRV SLODUHV SDUD D FRUUHWD DORFDomR GH FXVWRV H
GHVSHVDV LLL VDQHDPHQWRGHFDGDVWURVGHIRUPDDDWLQJLURV
UHTXLVLWRV GRV 63('V FRQWiELO H ILVFDO H LY  FDGDVWUR GH
XVXiULRVHSHUILOGHDFHVVRGHVWHVXVXiULRVGHIRUPDDJDUDQWLU
VHJUHJDomRGHIXQo}HVHORJVGHFRQWUROH
3UD]RVHVWLPDGRV

&RQWUDWDomRGHSURILVVLRQDLVSDUDUHIRUoDUDHTXLSHDJR
RXW

$YDOLDomR
RSo}HV
(53
IRUQHFHGRUFRQVXOWRULDVHWRXW


(ii) Ausência de elaboração
conciliações contábeis.

tempestiva

de

H

GHFLVmR

GR

,PSODQWDomR(53RXW±DEU

&RPR LQIRUPDGR DFLPD D$GPLQLVWUDomR HVWi H[HFXWDQGR XP
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDH
GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR $ LPSOHPHQWDomR GH XP QRYR
(53 WHP FRPR SUHPLVVD UHYLVDU WRGRV RV SURFHVVRV GD
&RPSDQKLD DXWRPDWL]DU WRGDV DV URWLQDV UHODFLRQDGDV DR
IDWXUDPHQWR FRQWDV D UHFHEHU H D SDJDU DGLDQWDPHQWRV H
GHPDLVPRYLPHQWDo}HVUHODFLRQDGDVDRQHJyFLRTXHYHQKDPD
VHU LGHQWLILFDGDV GXUDQWH R PDSHDPHQWR GH SURFHVVRV (VWD
DXWRPDomR GHYHUi LQWHJUDU D FRQWDELOL]DomR WHPSHVWLYD GDV
WUDQVDo}HV H JHUDU RV UHODWyULRV GH FRQFLOLDomR GDV UHIHULGDV
FRQWDVHOHQFDGDVSHORVDXGLWRUHVVROXFLRQDQGRHVWHSRQWR
&RPR LQIRUPDGR DFLPD D$GPLQLVWUDomR HVWi H[HFXWDQGR XP
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDH
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

(iii) Ausência de política para constituição da
provisão para perda esperada com chargeback.

2PDSHDPHQWRGRFLFORGHFRQWDVDUHFHEHUGHYHUiJDUDQWLUD
FRQWDELOL]DomRWHPSHVWLYDGRchargeback
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD LPSOHPHQWRX HP DJRVWR GH 
XPD SROtWLFD LQWHUQD GH JHVWmR GR chargeback SDVVDQGR D
UHDOL]DU R UHJLVWUR FRQWiELO GD SURYLVmR GHVWD GHVSHVD SHOD
SHUIRUPDQFH PpGLD GRV ~OWLPRV PHVHV $ IRUPDOL]DomR GD
SROtWLFD H GRV UHIHULGRV SURFHGLPHQWRV HVWi FRQWHPSODGD QD
UHYLVmRGHSURFHVVRVGDLPSOHPHQWDomRGR(53GHYHQGRVHU
FRQFOXtGDQRTXDUWRWULPHVWUHGH
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&RPR LQIRUPDGR DFLPD D$GPLQLVWUDomR HVWi H[HFXWDQGR XP
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDH
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

(iv) Ausência de política para realização de
lançamentos contábeis manuais.

$LPSOHPHQWDomRGHXPQRYR(53FRQWHPSODUiRFDGDVWURGH
XVXiULRVHDFULDomRGHXPSHUILOGHDFHVVRGHVWHVXVXiULRVGH
IRUPDDJDUDQWLUVHJUHJDomRGHIXQo}HVHORJVGHFRQWUROH$
$GPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH XPD YH] ILQDOL]DGD D
LPSOHPHQWDomRGRQRYR(53HVWHSRQWRHVWDUiVXSHUDGR
3RUVXDYH]QRFRQWH[WRGDLPSOHPHQWDomRGRQRYR(53VHUi
WDPEpPIRUPDOL]DGDDSROtWLFDSDUDUHDOL]DomRGHODQoDPHQWRV
FRQWiEHLVPDQXDLVGHYHQGRVHUFRQFOXtGDQRTXDUWRWULPHVWUH
GH
&RPR LQIRUPDGR DFLPD D$GPLQLVWUDomR HVWi H[HFXWDQGR XP
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDH
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

(v) Ausência de políticas para registro de ativos
intangíveis gerados internamente

$ GLQkPLFD GH LPSODQWDomR GH XP QRYR VLVWHPD GH JHVWmR
FRQWHPSODUi D UHYLVmR GH WRGRVRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
ILQDQFHLURV H GH FRQWUROHV LQWHUQRV LQFOXVLYH QR TXH WDQJH j
SROtWLFD SDUD UHJLVWUR GRV DWLYRV LQWDQJtYHLV $V GLUHWRULDV
ILQDQFHLUD H GH WHFQRORJLD Mi LQLFLDUDP DV GLVFXVV}HV GDV
PHWRGRORJLDV GLVSRQtYHLV SDUD FRQWUROH GRV UHFXUVRV LQWHUQRV
DORFDGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV JHUDGRV
LQWHUQDPHQWH $ LPSOHPHQWDomR GD PHWRGRORJLD HRX
IHUUDPHQWDGHFRQWUROHGRVUHFXUVRVLQWHUQRVGHYHUiDFRQWHFHU
SDUDOHODPHQWHDR(53HEXVFDUDDXWRPDomRTXHIRUSRVVtYHO
QRSURFHVVR
$OpPGHWDLVSURFHGLPHQWRVpLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHMiHP
DJRVWRGHD&RPSDQKLDLPSOHPHQWRXHIRUPDOL]RXXPD
SROtWLFD SDUD UHJLVWUR GH DWLYRV LQWDQJtYHLV JHUDGRV
LQWHUQDPHQWH
&RPR LQIRUPDGR DFLPD D$GPLQLVWUDomR HVWi H[HFXWDQGR XP
SODQRGHUHHVWUXWXUDomRGDViUHDVDGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDH
GHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomR

(vi) Gestão de acesso lógico

$LPSOHPHQWDomRGHXPQRYR(53FRQWHPSODUiRFDGDVWURGH
XVXiULRVHDFULDomRGHXPSHUILOGHDFHVVRGHVWHVXVXiULRVGH
IRUPDDJDUDQWLUVHJUHJDomRGHIXQo}HVHORJVGHFRQWUROH$
$GPLQLVWUDomR DFUHGLWD TXH XPD YH] ILQDOL]DGD D
LPSOHPHQWDomRGRQRYR(53HVWHSRQWRHVWDUiVXSHUDGR
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0HFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
D
UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$&RPSDQKLDSRVVXLVHXFRPSURPLVVRFRPDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD$ILPGHFRQVROLGDUDVGLUHWUL]HVTXHSDXWDPVXDDWXDomR
FRUSRUDWLYDD&RPSDQKLDHVWUXWXURXDOJXPDVGHVXDVSUiWLFDVHPVHX&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD
³&yGLJR´  R TXDO IRL DSURYDGR HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH
DJRVWRGH(VVDVQRUPDVLQWHUQDVYROWDGDVjLQWHJULGDGHUH~QHPXPFRQMXQWRGHPHFDQLVPRV
H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV XWLOL]DGRV QD SUHYHQomR GHWHFomR H FRPEDWH D GHVYLRV GH FRQGXWD H
GHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomRDSOLFiYHOWDLVFRPRIUDXGHVHFRUUXSomR
L
SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRU
2VSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRV
HPVHX&yGLJRTXHGHVWDFDYHHPHQWHDLQWROHUkQFLDFRPTXDOTXHUSUiWLFDLOtFLWDRXDQWLpWLFDFRPR
SDJDPHQWR GH VXERUQR IUDXGH ODYDJHP GH GLQKHLUR ILQDQFLDPHQWR DR WHUURULVPR FDUWHO
FRQFRUUrQFLD GHVOHDO WUiILFR GH LQIOXrQFLDV IDYRUHFLPHQWRV LQGHYLGRV HQWUH RXWURV VHMD QR
UHODFLRQDPHQWRFRPRSRGHUS~EOLFRRXQDHVIHUDGRVUHODFLRQDPHQWRVSULYDGRVHVSHFLDOPHQWHQR
TXH FRQFHUQH D DWRV GH FRUUXSomR QRUWHDQGR R GHVHQYROYLPHQWR H PDQXWHQomR GH SUiWLFDV GH
SUHYHQomR PRQLWRUDPHQWR H FRPEDWH D DWRV RX WHQWDWLYDV GH FRUUXSomR VHQGR DSOLFiYHO
LQGLVFULPLQDGDPHQWHDWRGRVRVLQWHJUDQWHVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOLQWHUQRGHRULHQWDo}HVVREUHGLOHPDVpWLFRVUHFODPDo}HVVXJHVW}HV
H UHVROXomR GH G~YLGDV UHODWLYDV DR &yGLJR EHP FRPR SDUD DSUHVHQWDomR HYHQWXDLV GHQ~QFLDV
LQWHUQDVHH[WHUQDV UHODFLRQDGDVDYLRODo}HVGR&yGLJRRXGHTXDLVTXHUOHLVGLUHWUL]HVSROtWLFDVH
QRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD
$UHDYDOLDomRGHULVFRVHDGDSWDomRGHSROtWLFDVpUHDOL]DGDELPHVWUDOPHQWHRXVHPSUHTXHKRXYHU
GHPDQGDGDVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVRXPXGDQoDVUHOHYDQWHVQD&RPSDQKLD3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDDYDOLDomRGHULVFRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2 &yGLJR SRGH VHU DFHVVDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD $YHQLGD 3UHVLGHQWH -XVFHOLQR
.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR9LOD1RYD&RQFHLomR&(36mR3DXOR63
LL 
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOHQYROYLGDQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD
HILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GD &RPSDQKLD D iUHD GH compliance GD
&RPSDQKLDVHUiUHVSRQViYHOSHODYHULILFDomRHUHSRUWHGHH[SRVLomRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HP~OWLPDLQVWkQFLDGHVLWXDo}HVTXHSRVVDPYLUDUHSUHVHQWDUULVFRVGHcompliance
LLL 

FyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWD

2 &yGLJR WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU RV YDORUHV GLUHWUL]HV H SULQFtSLRV SHORV TXDLV RV
DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH yUJmRV WpFQLFRV H FRQVXOWLYRV IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDGHYHPVHSDXWDUDRVHUHODFLRQDUHPLQWHUQDPHQWHFRPDVRFLHGDGHRXFRPTXDOTXHU
WHUFHLURDRGHVHPSHQKDUVXDVDWLYLGDGHV
7RGRVRVSURILVVLRQDLVGD&RPSDQKLDGHYHPDGHULUDR&yGLJRHjVGLUHWUL]HVQHOHUHIHUHQFLDGDV
LQFOXVLYHUHODWDQGRHYHQWXDLVYLRODo}HVHPVHXDPELHQWHGHWUDEDOKR$DSOLFDomRGHVDQo}HVGHYLGR
DWUDQVJUHVV}HVjVQRUPDVGRUHIHULGR&yGLJRVHUiDSUHFLDGDFDVRDFDVRHGHYHUiFRQVLGHUDU L D
QDWXUH]DHDJUDYLGDGHGDWUDQVJUHVVmR LL RFDUJRGRWUDQVJUHVVRUHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV LLL R
KLVWyULFRGRWUDQVJUHVVRUHDVFLUFXQVWkQFLDVDWHQXDQWHV LY RVPHLRVXWLOL]DGRVHRVILQVDOPHMDGRV
Y RVULVFRVHQYROYLGRVH YL DVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDVDQomR
4XDOTXHU SURILVVLRQDO TXH YLROH DV GLVSRVLo}HV GHVWH &yGLJR H GDV GLUHWUL]HV QHVWH GRFXPHQWR
UHIHUHQFLDGDV RX RV SULQFtSLRV H QRUPDV GH FRQGXWD SRU HOHV DGRWDGRV HVWi VXMHLWR D PHGLGDV
GLVFLSOLQDUHV D VHUHP DQDOLVDGDV SHOD iUHD GH RXYLGRULD GD &RPSDQKLD H YDOLGDGDV SHOR
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GHSDUWDPHQWR MXUtGLFR WDLV FRPR L DGYHUWrQFLDV
SHFXQLiULDV LY GHPLVVmR Y SURFHVVRVMXGLFLDLV

LL VXVSHQV}HV

LLL VDQo}HV LQFOXVLYH

7RGRV RV DGPLQLVWUDGRUHV IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD RX GH TXDLVTXHU GH VXDV
FRQWURODGDV GHYHP VHJXLU H ]HODU SHOD FRQVWDQWH REVHUYkQFLD GR &yGLJR HP FRQMXQWR FRP DV
SROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH FDEHUi DRV GHVWLQDWiULRV GR &yGLJR D SDUWLFLSDomR HP DWLYLGDGHV H WUHLQDPHQWRV
TXDQWRDRFRQWH~GRGR&yGLJRGDVSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDDVHUHPUHDOL]DGRV
DQXDOPHQWHRXVHPSUHTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHUQHFHVViULR
2&yGLJRSRGHVHUDFHVVDGRQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGD3UHVLGHQWH
-XVFHOLQR.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR9LOD1RYD&RQFHLomR&(36mR
3DXOR63H LL LQWHUQHWVLWHGD&RPSDQKLD ULHQMRHLFRPEU VLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HVLWH
GD% ZZZEFRPEU 
E

FDQDOGHGHQ~QFLD

$&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOLQWHUQRGHRULHQWDo}HVVREUHGLOHPDVpWLFRVUHFODPDo}HVVXJHVW}HV
HUHVROXomRGHG~YLGDVUHODWLYDVDR&yGLJREHPFRPRSDUDDSUHVHQWDomRGHHYHQWXDLVGHQ~QFLDV
LQWHUQDVHH[WHUQDV UHODFLRQDGDVDYLRODo}HVGR&yGLJRRXGHTXDLVTXHUOHLVGLUHWUL]HVSROtWLFDVH
QRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDRTXDOSRGHUiVHUDFHVVDGRSHORVLWHHQMRHLFRPEURXYLGRULD
$VGHQ~QFLDVGHSRWHQFLDLVYLRODo}HVUHSRUWDGDVSRUPHLRGR&DQDOGH2ULHQWDomRH'HQ~QFLDVHUmR
HQFDPLQKDGDV j iUHD GH RXYLGRULD GD &RPSDQKLD TXH FRRUGHQDUi VXD UHVSHFWLYD DSXUDomR ±
UHVSHLWDGDVDVHYHQWXDLVFRPSHWrQFLDVGRVGHPDLVyUJmRVSUHYLVWDVHPOHLRXQDVQRUPDVLQWHUQDV
GD&RPSDQKLD±HUHSRUWDUiVHXVUHVSHFWLYRVDQGDPHQWRVDR&RPLWrGH$XGLWRULD
&DVRDGHQ~QFLDVHUHILUDjSUySULDiUHDGHRXYLGRULDRXDPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDHOD
GHYHUiVHULPHGLDWDPHQWHHQFDPLQKDGDDR&RPLWrGH$XGLWRULDTXHSURFHGHUiDVXDDQiOLVHHD
VXEPHWHUiFRPVXDVHYHQWXDLVFRQVLGHUDo}HVHUHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SDUDDGRomRGDVPHGLGDVFDEtYHLV
(VWHpR~QLFRFDQDORILFLDOGHFRPXQLFDomRSDUDTXHVHMDPGHQXQFLDGRVLQFOXVLYHDQRQLPDPHQWH
WRGRVRVFDVRVGHYLRODomRDR&yGLJROHLVGLUHWUL]HVSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD2
FDQDOJDUDQWHRVLJLORTXDQWRDRFRODERUDGRUTXHUHDOL]RXDGHQ~QFLDHWUDWDDVLQIRUPDo}HVFRPD
GHYLGDGLOLJrQFLDHFRQILGHQFLDOLGDGHJDUDQWLQGRRVHXFRUUHWRSURFHVVDPHQWR$FRQILGHQFLDOLGDGH
JDUDQWHDLQGDTXHRFRODERUDGRUGHERDIpTXHXWLOL]DUTXDOTXHUPHLRGLUHWRSDUDPDQLIHVWDomRRX
GHQ~QFLDVQmRVRIUHUiQHQKXPDUHWDOLDomRRXSXQLomRHPIXQomRGLVWR
F
SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV
YLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDWpRPRPHQWRQmRWHPFRPRSUiWLFDHQmRSRVVXL
FRPR LQWHQomR HP VHX SODQR GH QHJyFLRV D UHDOL]DomR GH RSHUDo}HV GH IXV}HV DTXLVLo}HV H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV
G
UD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDV
SDUD SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHFRQIRUPHDFLPDGHVFULWRD&RPSDQKLDDGRWDUHJUDVSROtWLFDV
SURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVSDUDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRV
FRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
1mRKRXYHQHQKXPDDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQHP
DOWHUDo}HVQRJHUHQFLDPHQWRGHVHXVULVFRV
1mRKiDWXDOPHQWHH[SHFWDWLYDVFRPUHODomRjUHGXomRRXDRDXPHQWRUHOHYDQWHQDH[SRVLomRDRV
SULQFLSDLVULVFRVGHVFULWRVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV ³3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ GD&RPSDQKLDIRL
DSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHHQWUDUi
HP YLJRU QD GDWD GH HQWUDGD HP YLJRU GR &RQWUDWR GH 3DUWLFLSDomR QR 1RYR 0HUFDGR TXH YLVD
HVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVQDJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLDSULPRUGLDOPHQWHQR
TXHWDQJHjLGHQWLILFDomRHDQiOLVHGRVULVFRVTXHSRVVDPDIHWDUD&RPSDQKLDEHPFRPRFRQWUROHV
H SURFHGLPHQWRV GH PRQLWRUDPHQWR SDUD D HIHWLYD FULDomR SURWHomR H FUHVFLPHQWR GR YDORU GD
&RPSDQKLD REVHUYDGDV DV GLVSRVLo}HV QR HVWDWXWR VRFLDO QR &yGLJR GH &RQGXWD H QDV GHPDLV
SROtWLFDV HP YLJRU $ 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV SRGH VHU DFHVVDGD QD L  VHGH GD
&RPSDQKLD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR9LOD1RYD
&RQFHLomR&(36mR3DXOR63H LL LQWHUQHWVLWHGD&RPSDQKLD ULHQMRHLFRPEU 
$ &RPSDQKLD DGRWD DLQGD QRUPDWLYRV FRPSOHPHQWDUHV GHVWLQDGRV DR JHUHQFLDPHQWR GH VHXV
ULVFRVWDLVFRPRRVHX&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWD ³&yGLJRGHeWLFD´ TXHpGLVSRQLELOL]DGRSDUD
WRGRV RV FRODERUDGRUHV H WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU RV YDORUHV GLUHWUL]HV H SULQFtSLRV SHORV
TXDLVRVDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHyUJmRVWpFQLFRVHFRQVXOWLYRVIXQFLRQiULRVHFRODERUDGRUHV
GD&RPSDQKLDGHYHPVHSDXWDUDRVHUHODFLRQDUHPLQWHUQDPHQWHFRPDVRFLHGDGHRXFRPTXDOTXHU
WHUFHLURDRGHVHPSHQKDUVXDVDWLYLGDGHV
$R DGRWDU XP SURFHVVR HVWUXWXUDGR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SDXWDGR SHOD QRYD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D &RPSDQKLD HVSHUD PDQWHUVH DGHTXDGD jV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD2JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVp
IXQGDPHQWDOSDUDDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDSURYHQGRXPSURFHGLPHQWRGHLGHQWLILFDomRGHULVFRV
DSOLFiYHOjVDWLYLGDGHVDWXDLVHIXWXUDVGD&RPSDQKLD
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVYLVDjJHVWmRGRVVHJXLQWHVWLSRVGHULVFRDTXHHVWiVXMHLWD
D&RPSDQKLD
³5LVFR(VWUDWpJLFR´

5LVFRGHLPSOHPHQWDomRGHXPDHVWUDWpJLDHUUDGDLQDGHTXDGDRX
LQHILFD]TXHGHL[HGHDWLQJLURVREMHWLYRVGD&RPSDQKLD

³5LVFR2SHUDFLRQDO´

5LVFR UHVXOWDQWH GH IDOKDV GHILFLrQFLDV RX LQDGHTXDomR GH
SURFHVVRVSHVVRDOHVLVWHPDVLQWHUQRVRXHYHQWRVH[WHUQRVTXH
SRVVDGLILFXOWDURDOFDQFHGRVREMHWLYRVGDHPSUHVDLQFOXLQGRVH
R ULVFR UHVXOWDQWH GH IDOKDV GHILFLrQFLDV RX LQDGHTXDomR GH
SURFHVVRV SHVVRDO H VLVWHPDV LQWHUQRV SDUD HODERUDomR GH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLV

³5LVFRGH,PDJHP´

5LVFRGHSUHMXt]RGHFRUUHQWHGDH[SRVLomRQHJDWLYDGDPDUFDHP
UHGHV VRFLDLV SRU PHLR GH UHFODPDo}HV PHQVDJHQV H
FRPHQWiULRVGLYXOJDGRVSHORVFOLHQWHV

³5LVFR GH ,QIUDHVWUXWXUD GH 5LVFR GH IDOKDV QR VHUYLoR GH LQIUDHVWUXWXUD GH WHFQRORJLD GD
6LVWHPD GH 7HFQRORJLD GD LQIRUPDomR LQFOXLQGR DQRPDOLDV QRV LQGLFDGRUHV GH VHUYLoRV
,QIRUPDomR´
VHUYLGRUHVEDQFRVGHGDGRVHendpointsGHWHUFHLURVEHPFRPR
OHQWLG}HV H RVFLODo}HV QD SODWDIRUPD TXH SRGHP DFDUUHWDU D
UHGXomRRXLQWHUUXSomRWRWDORXSDUFLDOGDVDWLYLGDGHV
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³5LVFRGH9HQGDV´

5LVFR GH RVFLODo}HV QRV QtYHLV GH WUDQVDo}HV UHDOL]DGDV QD
SODWDIRUPDTXHSRGHPHVWDUOLPLWDGRVDXPVHJPHQWRHVSHFtILFR
RX HQYROYHUDV YHQGDV QD SODWDIRUPD GH XPD PDQHLUD JHUDO 2V
5LVFRV GH 9HQGDV SRGHP GHFRUUHU GH XPD GHILFLrQFLD QD
HVWUDWpJLDRXLQFHQWLYRVGHPDUNHWLQJHPSUREOHPDVHQYROYHQGR
GHWHUPLQDGR JUXSR GH SURGXWRV HP LQVWDELOLGDGHV H IDOKDV
YHULILFDGDVQRVVLVWHPDVGHPHLRGHSDJDPHQWRQRFDUUHJDPHQWR
GRFKHFNRXW KLSyWHVHHPTXHWUDWDUVHiWDPEpPGHXP5LVFRGH
,QIUDHVWUXWXUD GH 6LVWHPD GH 7HFQRORJLD GD ,QIRUPDomR  HQWUH
RXWURV

³5LVFRGH/LTXLGH]´

5LVFRGHIDOWDGHFDSDFLGDGHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSDUDSDJDU
VXDVGtYLGDVSUHYLVWDVHLPSUHYLVWDVHIHWLYDVHIXWXUDVLQFOXLQGR
RSHUDo}HVFRPJDUDQWLDVVHPDIHWDUVXDVRSHUDo}HVGRGLDDGLD
HVHPLQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLILFDWLYDV

³5LVFRGH&UpGLWR´

5LVFR UHODWLYR j LQDGLPSOrQFLD GH FOLHQWHV GHYLGR j IDOWD GH
FDSDFLGDGH ILQDQFHLUD SDUD KRQUDU VXDV GtYLGDV IDOKDV GH
FRPXQLFDomRHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVGHYHGRUHVGHVDYHQoDV
HQWUH D &RPSDQKLD H VHXV GHYHGRUHV DFHUFD GRV PRQWDQWHV
GHYLGRVHRXWUDV

³5LVFRGHCompliance´

5LVFR GH HVWDU VXMHLWR D TXDLVTXHU VDQo}HV OHJDLV GH FXQKR
UHSXWDFLRQDO RX UHJXODWyULDV RX SUHMXt]R ILQDQFHLUR TXH D
&RPSDQKLDSRVVDVRIUHUHPGHFRUUrQFLDGHVXDIDOKDHPFXPSULU
DV OHLV H UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV SROtWLFDV LQWHUQDV FyGLJRV GH
FRQGXWDHSDGU}HVGHERDVSUiWLFDV

³5LVFRGH'DGRV´

5LVFR UHODFLRQDGR j SHUGD DR PDX XVR RX j GLYXOJDomR QmR
DXWRUL]DGD GH GDGRV SHVVRDLV RX VHQVtYHLV GH FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVSDUFHLURVGHQHJyFLRTXHSRVVDPFDXVDUGDQRVRX
WUDQVWRUQRV D TXDOTXHU LQGLYtGXR DPHDoDU RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDRXSUHMXGLFDUVXDUHSXWDomR

³5LVFR(VWUXWXUDOGR0HLRGH 5LVFR UHODFLRQDGR j LQWHUUXSomR HVWUXWXUDO GDV RSHUDo}HV
3DJDPHQWR´
GHVHQYROYLGDV SHODV HPSUHVDV GH PHLR GH SDJDPHQWR TXH
SUHVWDPVHUYLoRVSDUDD&RPSDQKLDRTXHSRGHYLUDSUHMXGLFDUR
IOX[R GHSDJDPHQWR UHODFLRQDGR jVDWLYLGDGHV GD&RPSDQKLD 2
5LVFR(VWUXWXUDOGR0HLRGH3DJDPHQWRpPLWLJDGRHPUD]mRGR
IDWRGHD&RPSDQKLDFRQWDUFRPPDLVGHXPPHLRGHSDJDPHQWR
HP IXQFLRQDPHQWR SRGHQGR GLUHFLRQDU DV WUDQVDo}HV GH XP
VLVWHPDSDUDRRXWUR
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWDEHOHFHXPSURFHVVRHVWUXWXUDGRDVHULPSOHPHQWDGRH
LQWHUQDOL]DGRSHOD&RPSDQKLDJUDGDWLYDPDVDWLYDPHQWHTXHHQYROYH
•

DPELHQWH LQWHUQR ± HQYROYH R HVWDEHOHFLPHQWR GD EDVH GH FRPR ULVFRV H FRQWUROHV VmR
YLVXDOL]DGRVHWUDWDGRVSHORVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD

•

IL[DomR GH REMHWLYRV ± SUHVVXS}H D FHUWLILFDomR GH TXH D DGPLQLVWUDomR GLVS}H GH XP
SURFHVVR SDUD IL[DU REMHWLYRV H TXH RV REMHWLYRV HVFROKLGRV VH DOLQKDP j PLVVmR H DRV
SULQFtSLRVGD&RPSDQKLD

•

LGHQWLILFDomRGHHYHQWRVLQFOXLDLGHQWLILFDomRGHIDWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVTXHSRVVDP
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDVHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRVHDVPHWDVGD&RPSDQKLD

•

DYDOLDomRGRULVFR±H[LJHXPDDQiOLVHGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVSDUDIRUPDUXPDEDVHSDUD
GHWHUPLQDUFRPRGHYHUmRVHUJHUHQFLDGRV
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•

UHVSRVWD DR ULVFR ± H[LJH TXH D DGPLQLVWUDomR LPSOHPHQWH XP FRQMXQWR GH LQLFLDWLYDV H
SODQRV GH DomR SDUD PLWLJDU ULVFRV TXDQGR IRU R FDVR FRP EDVH QR SHUILO GH ULVFR QD
&RPSDQKLD

•

DWLYLGDGHVGHFRQWUROH±LQFOXLRHVWDEHOHFLPHQWRHDH[HFXomRGHSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV
FRPRLQWXLWRGHDVVHJXUDUTXHDHVWUXWXUDVHOHFLRQDGDGHUHVSRVWDDRULVFRpDGHTXDGDHD
VXDJHVWmRHIHWLYDPHQWHUHDOL]DGD

•

LQIRUPDomR H FRPXQLFDomR ± H[LJH TXH DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV VHMDP LGHQWLILFDGDV
FDSWXUDGDVHFRPXQLFDGDVHPIRUPDWRHSUD]RTXHSHUPLWDPjVSHVVRDVGHVHPSHQKDUVXDV
DWULEXLo}HVH

•

PRQLWRUDPHQWR±H[LJHUHYLVmRHDWXDOL]DomRSHUPDQHQWHVGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRV
GD &RPSDQKLD SDUD JDUDQWLU TXH HVWD HVWHMD DSWD D UHDJLU SURQWDPHQWH D FLUFXQVWkQFLDV
GLIHUHQWHVHLQHVSHUDGDV

2JHUHQFLDPHQWRGRVGLIHUHQWHVULVFRVHOHQFDGRVQRLWHPDFLPDRFRUUHGDVHJXLQWHIRUPD
³5LVFR(VWUDWpJLFR´

2 5LVFR (VWUDWpJLFR HVWi VRE UHVSRQVDELOLGDGH LPHGLDWD GD
'LUHWRULD$GHILQLomRGHXPSURFHVVRHVWUXWXUDGRSHOD3ROtWLFD
GH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVWHPFRPRREMHWLYRSURSRUFLRQDUD
VLVWHPDWLFLGDGH GD JHVWmR GHVWH 5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR
PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H FRQVWDQWH LL  QD
UHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV RXWURV ULVFRV H Y  QD
DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV

³5LVFR2SHUDFLRQDO´

2 5LVFR 2SHUDFLRQDO HVWi VRE UHVSRQVDELOLGDGH LPHGLDWD GD
ÈUHD GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD $
GHILQLomR GH XP SURFHVVR HVWUXWXUDGR SHOD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV WHP FRPR REMHWLYR SURSRUFLRQDU D
VLVWHPDWLFLGDGH GD JHVWmR GHVWH 5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR
PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H FRQVWDQWH LL  QD
UHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV RXWURV ULVFRV H Y  QD
DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV
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³5LVFRGH,PDJHP´

2 5LVFR GH ,PDJHP HVWi VRE UHVSRQVDELOLGDGH LPHGLDWD GD
ÈUHD GH Customer Success, LQFXPELGD GR PRQLWRUDPHQWR GD
PDUFDQDVPtGLDVVRFLDLV6HXJHUHQFLDPHQWRHVWiEDVHDGR L 
QR PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H FRQVWDQWH LL  QD
UHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV RXWURV ULVFRV H Y  QD
DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV
$HTXLSHpQRWLILFDGDGHPHQo}HVPHQVDJHQVHUHFODPDo}HV
HQYROYHQGR D PDUFD QDV PtGLDV VRFLDLV 2V FRQWDWRV FRP
XVXiULRV GRV VHUYLoRV VmR FHQWUDOL]DGRV HP XPD ~QLFD
SODWDIRUPD TXH DUPD]HQD KLVWyULFR PDSHLD RSRUWXQLGDGHV
SDUD PHOKRULD GR SURGXWR IRUQHFH D SRVVLELOLGDGH
DXWRDWHQGLPHQWR H HVWDEHOHFH XP OLPLWH GH  KRUDV SDUD R
SULPHLURFRQWDWRFRPRXVXiULR
$V LQWHUDo}HV GRV XVXiULRV VmR FODVVLILFDGDV QDV VHJXLQWHV
FDWHJRULDV
L

5HFODPDomR DVVXQWRV HP TXH Mi KRXYH
DWHQGLPHQWR PDV QmR KRXYH VDWLVIDomR GR
XVXiULRFRPDVROXomRGDGD

LL 

6ROLFLWDomR DVVXQWRV TXH UHTXHUHP VXSRUWH
SDUDUHDOL]DUDo}HVQDSODWDIRUPD

LLL 

,QIRUPDomRDVVXQWRVDERUGDGRVQDVHVVmRGH
Frequent Asked Questions HP TXH R VXSRUWH
DWXDSDUDSUHVWDUHVFODUHFLPHQWRVDGLFLRQDLV

$SULRUL]DomRHQWUHGLIHUHQWHVPtGLDVpEDVHDGDQDIUHTXrQFLD
FRPTXHRVXVXiULRVDXWLOL]DPSDUDHQWUDUHPFRQWDWRFRPD
SODWDIRUPD
$VTXHVW}HVHQYROYHQGRSDUFHLURVGDSODWDIRUPDVmRWUDWDGDV
FRPDWHQomRjVHVSHFLILFLGDGHVSDUDSURSRUVROXomRDGHTXDGD
DFRPSDQKDUDUHVROXomRHUHJLVWUDUDWHQGLPHQWRSUHVWDGR
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³5LVFR GH ,QIUDHVWUXWXUD GH 2 5LVFR GH ,QIUDHVWUXWXUD GH 6LVWHPD GH 7HFQRORJLD GH
6LVWHPD GH 7HFQRORJLD GD ,QIRUPDomR HVWi VRE UHVSRQVDELOLGDGH GLUHWD GD ÈUHD GH
,QIRUPDomR´
(QJHQKDULDGH6RIWZDUH6HXJHUHQFLDPHQWRHVWiEDVHDGR L 
QR PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H FRQVWDQWH LL  QD
UHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV RXWURV ULVFRV H Y  QD
DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV
(VWDDWXDomRGiVHFRPDSRLRVRIWZDUHVGHPRQLWRUDPHQWRGH
LQGLFDGRUHV QRV VHUYLoRV VHUYLGRUHV EDQFR GH GDGRV H
endpoints GH WHUFHLURV TXH L  LQIRUPDP RV UHVSRQViYHLV GH
HQJHQKDULD H LQIUDHVWUXWXUD GH TXDOTXHU DQRPDOLD H LL 
DXWRPDWLFDPHQWHDMXVWDPDDOJXPDVDOWHUDo}HV
$LPSOHPHQWDomRGHQRYDVIXQFLRQDOLGDGHVVHJXHXPIOX[RGH
DSURYDomRGHVWLQDGRDHYLWDURULVFRGH downtime2UHIHULGR
IOX[R HQYROYH D UHYLVmR SRU GLIHUHQWHV LQWHJUDQWHV
HVSHFLDOL]DGRV GHWHUPLQDGRV GH DFRUGR FRP RV LPSDFWRV
WUD]LGRV SHOD QRYD IXQFLRQDOLGDGH 3RVWHULRUPHQWH D QRYD
IXQFLRQDOLGDGHpVXEPHWLGDDWHVWHVSHODHTXLSHUHVSRQViYHO
TXHVmRVHJXLGRVSRURXWURVWHVWHVDXWRPDWL]DGRVHPDQXDLV
GRPHVPRFyGLJRHPFySLDLQWHUQDGRDPELHQWHGHSURGXomR
2ODQoDPHQWRGDQRYDIXQFLRQDOLGDGHWDPEpPpDGHTXDGRDR
VHX QtYHO GH ULVFR SDUD D LQIUDHVWUXWXUD H VHJXLGR SRU QRYRV
WHVWHVGRFyGLJRMiQDSODWDIRUPD
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³5LVFRGH9HQGDV´

25LVFRGH9HQGDVHVWiVREUHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDGDÈUHD
GH 0DUNHWLQJ 6HX JHUHQFLDPHQWR HVWi EDVHDGR L  QR
PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H FRQVWDQWH LL  QD
UHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRV
ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV RXWURV ULVFRV H Y  QD
DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV
2PRQLWRUDPHQWRGLUHWRHFRQVWDQWHGHILQHDHVWUDWpJLDXWLOL]DGD
SDUDWUDWDUXPULVFRFXMDFRQFUHWL]DomRVHPRVWUHLPLQHQWHRX
HIHWLYD
0RQLWRUDPHQWRDÈUHDGH0DUNHWLQJDFRPSDQKDGLDULDPHQWH
KRUD D KRUD FXUYDV GH HQJDMDPHQWR QR ZHEVLWH H QRV
DSOLFDWLYRV D SDUWLU GH FOLTXHV LQYHVWLPHQWRV FRPHQWiULRV
RIHUWDVLQWHQo}HVGHFRPSUD HFXUYDVGHYHQGDFRPSDUDQGR
DV FRP KLVWyULFR GD FXUYD QDTXHOH GLD H H[SHFWDWLYD GH
FUHVFLPHQWRGHVWDFXUYDGHYHQGD(VWHPRQLWRUDPHQWRpIHLWR
FRPVXSRUWHGHVRIWZDUHVHVSHFLDOL]DGRV
2 PRQLWRUDPHQWR WDPEpP FRQWHPSOD IOXWXDo}HV DEUXSWDV GH
LQGLFDGRUHVFKDYH GH GHVHPSHQKRV Key Performance
Indicator  FRP LQVWUXPHQWRV DXWRPDWL]DGRV GH QRWLILFDomR
GHVWDVYDULDo}HV
$LGHQWLILFDomRGHFRPSRUWDPHQWRVIRUDGRHVSHUDGRGLVSDUDD
DWXDomR GHQWUR GD (QMRHL SDUD PDSHDU D TXHGD FRP
LQYHVWLJDomR GH FRUWHV PDLV VHJPHQWDGRV TXH EDVHDUi D
FODVVLILFDomRGDVVLWXDo}HVHPGLIHUHQWHVFHQiULRVTXHGHILQHP
DV HVWUDWpJLDV D VHUHP DGRWDGDV GH DFRUGR FRP KLSyWHVHV
OHYDQWDGDV SHORV WLPHV GH DFRUGR FRP DV LQIRUPDo}HV
GLVSRQtYHLV$VHVWUDWpJLDVHQYROYHUmRHQWmRDo}HVSRQWXDLV
QRFDVRGHSUREOHPDVSRQWXDLVTXHHVWHMDPJHUDQGRDTXHGD
QDFXUYDGHYHQGDVRXDo}HVHVWUXWXUDLVHQYROYHQGRVROXo}HV
GHPDUNHWLQJRXGHSURGXWR
&DVRDLQYHVWLJDomROHYHjFRQFOXVmRTXHKiXPSUREOHPDGH
SURGXWR R WLPH GH SURGXWR p DFLRQDGR SDUD LQYHVWLJDomR GR
FyGLJRDWXDQGRFRPYLVWDVjVPXGDQoDVUHFHQWHVHPHVSHFLDO
QDVHWDSDVGHIXQLOGHFRQYHUVmRHPTXHVHLGHQWLILFDUDPRV
HVWUHLWDPHQWRVGXUDQWHDLQYHVWLJDomR
$ SURSRVWD GH VROXomR PDLV UiSLGD H GH PDLRU LPSDFWR p
SHUVHJXLGDSHODDWXDomRFRQMXQWDGRVWLPHVGH0DUNHWLQJ%,
3URGXWRH(QJHQKDULDTXHEXVFDPDLPSOHPHQWDomRGHQRYD
YHUVmRGRFyGLJRDVHUQRYDPHQWHDFRPSDQKDGRSHORVWLPHV
GH0DUNHWLQJH%,
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³5LVFRGH/LTXLGH]´

25LVFRGH/LTXLGH]HVWiVREUHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDGDÈUHD
GH 5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRVH $XGLWRULD ,QWHUQD $GHILQLomR
GHXPSURFHVVRHVWUXWXUDGRSHOD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV WHP FRPR REMHWLYR SURSRUFLRQDU D VLVWHPDWLFLGDGH GD
JHVWmR GHVWH 5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR PRQLWRUDPHQWR H
JHUHQFLDPHQWRGLUHWRHFRQVWDQWH LL QDUHDYDOLDomRSHULyGLFD
GHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV LY QDDYDOLDomR
LQWHJUDGDDRVRXWURVULVFRVH Y QDDYDOLDomRGDHIHWLYLGDGHGH
VHX JHUHQFLDPHQWR 2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi
IXQGDGRQDHVSHFLDOL]DomRSDUDUHVSRVWDVGLUHWDVHFRQVWDQWHV
HQDFRPXQLFDomRHLQWHJUDomRSDUDUHVSRVWDVHVWUDWpJLFDVH
HVWUXWXUDLV

³5LVFRGH&UpGLWR´

25LVFRGH&UpGLWRHVWiVREUHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDGDÈUHDGH
5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD $ GHILQLomR GH
XP SURFHVVR HVWUXWXUDGR SHOD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV WHP FRPR REMHWLYR SURSRUFLRQDU D VLVWHPDWLFLGDGH GD
JHVWmR GHVWH 5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR PRQLWRUDPHQWR H
JHUHQFLDPHQWRGLUHWRHFRQVWDQWH LL QDUHDYDOLDomRSHULyGLFD
GHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV LY QDDYDOLDomR
LQWHJUDGDDRVRXWURVULVFRVH Y QDDYDOLDomRGDHIHWLYLGDGHGH
VHX JHUHQFLDPHQWR 2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi
IXQGDGRQDHVSHFLDOL]DomRSDUDUHVSRVWDVGLUHWDVHFRQVWDQWHV
HQDFRPXQLFDomRHLQWHJUDomRSDUDUHVSRVWDVHVWUDWpJLFDVH
HVWUXWXUDLV
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³5LVFRGHCompliance´

2 5LVFR GH &RPSOLDQFH HVWi VRE UHVSRQVDELOLGDGH GLUHWD GD
ÈUHD -XUtGLFD H GH &RPSOLDQFH $ GHILQLomR GH XP SURFHVVR
HVWUXWXUDGR SHOD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV WHP
FRPRREMHWLYRSURSRUFLRQDUDVLVWHPDWLFLGDGHGDJHVWmRGHVWH
5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR
GLUHWRHFRQVWDQWH LL QDUHDYDOLDomRSHULyGLFDGHULVFRV LLL QD
LGHQWLILFDomR GH QRYRV ULVFRV LY  QD DYDOLDomR LQWHJUDGD DRV
RXWURV ULVFRV Y  QD DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX
JHUHQFLDPHQWR 2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi
IXQGDGRQDHVSHFLDOL]DomRSDUDUHVSRVWDVGLUHWDVHFRQVWDQWHV
QD FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV H QD JDUDQWLD GD LQGHSHQGrQFLD QHFHVViULD SDUD
HQGHUHoDUDVTXHVW}HVDVVRFLDGDV
2&RPLWrGH$XGLWRULDWDPEpPpGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHOSHOR
DSHUIHLoRDPHQWR GR JHUHQFLDPHQWR GR 5LVFR GH &RPSOLDQFH
GHYHQGR LQYHVWLJDU H PRQLWRUDU HYHQWRV SUHMXGLFLDLV j SROtWLFD
GHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDDOpPGHFRRUGHQDUHPRQLWRUDU
DVDWLYLGDGHVGRFDQDOGHGHQ~QFLDVGHVHPSHQKDGDVSHODiUHD
GHRXYLGRULDGD&RPSDQKLDSDUDDVVHJXUDUDXWRQRPLDVLJLOR
FRQILGHQFLDOLGDGHHXPDPELHQWHOLYUHGHUHWDOLDo}HV

³5LVFRGH'DGRV´

25LVFRGH'DGRVHVWiVREUHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDGDÈUHDGH
5LVFRV &RQWUROHV ,QWHUQRV H $XGLWRULD ,QWHUQD $ GHILQLomR GH
XP SURFHVVR HVWUXWXUDGR SHOD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV WHP FRPR REMHWLYR SURSRUFLRQDU D VLVWHPDWLFLGDGH GD
JHVWmR GHVWH 5LVFR TXH VH EDVHLD L  QR PRQLWRUDPHQWR H
JHUHQFLDPHQWRGLUHWRHFRQVWDQWH LL QDUHDYDOLDomRSHULyGLFD
GHULVFRV LLL QDLGHQWLILFDomRGHQRYRVULVFRV LY QDDYDOLDomR
LQWHJUDGDDRVRXWURVULVFRVH Y QDDYDOLDomRGDHIHWLYLGDGHGH
VHX JHUHQFLDPHQWR 2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi
IXQGDGRQDHVSHFLDOL]DomRSDUDUHVSRVWDVGLUHWDVHFRQVWDQWHV
HQDFRPXQLFDomRHLQWHJUDomRSDUDUHVSRVWDVHVWUDWpJLFDVH
HVWUXWXUDLV

³5LVFR(VWUXWXUDOGR0HLRGH 2 5LVFR (VWUXWXUDO GR 0HLR GH 3DJDPHQWR HVWi VRE
3DJDPHQWR´
UHVSRQVDELOLGDGHGLUHWDGDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV
H $XGLWRULD ,QWHUQD $ GHILQLomR GH XP SURFHVVR HVWUXWXUDGR
SHOD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV WHP FRPR REMHWLYR
SURSRUFLRQDUDVLVWHPDWLFLGDGHGDJHVWmRGHVWH5LVFRTXHVH
EDVHLD L  QR PRQLWRUDPHQWR H JHUHQFLDPHQWR GLUHWR H
FRQVWDQWH LL QDUHDYDOLDomRSHULyGLFD LLL QDLGHQWLILFDomRGH
QRYRVULVFRV LY QDDYDOLDomRLQWHJUDGDDRVRXWURVULVFRVH Y 
QD DYDOLDomR GD HIHWLYLGDGH GH VHX JHUHQFLDPHQWR 2
JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR WDPEpP HVWi IXQGDGR QD
HVSHFLDOL]DomR SDUD UHVSRVWDV GLUHWDV H FRQVWDQWHV H QD
FRPXQLFDomR H LQWHJUDomR SDUD UHVSRVWDV HVWUDWpJLFDV H
HVWUXWXUDLV
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRLHODERUDGDWHQGRHPFRQWDDVVXJHVW}HVCommittee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission &262 GHPRGRTXHDGHVFULomRDEDL[Rp
SDXWDGD SHORV HOHPHQWRV GR SURFHVVR HVWUXWXUDGR GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV
HOHQFDGRVHPVHXUHODWyULR

476

PÁGINA: 74 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

3ULPHLUR1tYHO±,GHQWLILFDomRGH(YHQWRVH5HVSRVWDD5LVFRV
23ULPHLUR1tYHOGHJHVWmRGRVULVFRVpIRUPDGRSHOD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDSDUWLU
GDDORFDomRGHFDGDXPGRVULVFRVHOHQFDGRVQRLWHP L DFLPDDXPDiUHDHVSHFLDOL]DGDTXHGHYHUi
PRQLWRUDUHUHVSRQGHUDRVULVFRVGHVXDUHVSRQVDELOLGDGHFRPRVXSRUWHGHVRIWZDUHVHGHRXWUDV
iUHDV GD &RPSDQKLD (VWD OLQKD DWXD FRP YLVWDV j UHVSRVWD UiSLGD DRV ULVFRV H HVWi SRU LVVR
EDVHDGD QR PRQLWRUDPHQWR FRQWtQXR H HP UHVSRVWDV SRQWXDLV 2 REMHWLYR SULQFLSDO QHVWD HWDSD p
UHGX]LUDSUREDELOLGDGHHRLPSDFWRGRVULVFRV
,QWHJUDPHVWDHWDSDGHSURWHomR L D'LUHWRULDUHVSRQViYHOSHOR5LVFR(VWUDWpJLFR LL DÈUHDGH
5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDUHVSRQViYHOSHORV5LVFRV2SHUDFLRQDOGH&UpGLWRGH
/LTXLGH] GH 'DGRV H R 5LVFR (VWUXWXUDO GH 0HLRV GH 3DJDPHQWR LLL  D ÈUHD -XUtGLFD H GH
&RPSOLDQFH UHVSRQViYHO SHOR 5LVFR GH &RPSOLDQFH LY  D ÈUHD GH (QJHQKDULD GH 6RIWZDUH
UHVSRQViYHOSHOR5LVFRGH,QIUDHVWUXWXUDGH6LVWHPDGH7HFQRORJLDGH,QIRUPDomR Y DÈUHDGH
&XVWRPHU6XFFHVVUHVSRQViYHOSHOR5LVFRGH,PDJHPH YL DÈUHDGH0DUNHWLQJUHVSRQViYHOSHOR
5LVFRGH9HQGDV
7RGDVHVWDViUHDVGHYHPQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHODERUDUUHODWyULR
ELPHVWUDOGHPDSHDPHQWRGRULVFRVREVXDFRPSHWrQFLDHGRJHUHQFLDPHQWRGRUHIHULGRULVFRTXH
GHYHUiVHUUHPHWLGRjÈUHDGH5LVFRV&RQWUROH,QWHUQRH$XGLWRULD,QWHUQD(VWHUHODWyULRYLVDDR
DSULPRUDPHQWRFRQVWDQWHGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVVHQGRWDPEpPRSULPHLURHOHPHQWRGHXP
SURFHVVRGHFRPXQLFDomRHLQIRUPDomRGHQWURGD&RPSDQKLD
6HJXQGR1tYHO±,QIRUPDomRH&RPXQLFDomRH$WLYLGDGHVGH&RQWUROHGR*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV
26HJXQGR1tYHOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVWHPFRPRQ~FOHRDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV
H$XGLWRULD,QWHUQD1RIOX[RGHLQIRUPDomRHVWDiUHDpUHVSRQViYHOSRUUHFHEHUWRGRVRVUHODWyULRV
ELPHVWUDLVGDVRXWUDViUHDVTXHLQWHJUDPDSULPHLUDOLQKDGHJHVWmRGRVULVFRVHHODERUDUWDPEpP
ELPHVWUDOPHQWHXPUHODWyULRGRVULVFRVGD&RPSDQKLD(VWHUHODWyULRGHYHUiGHVFUHYHURV5LVFRVGD
&RPSDQKLDVXDDYDOLDomRHRVUHVXOWDGRVGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$OpPGLVVRDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDDWXDQDDWLYLGDGHGHFRQWUROH
GRV ULVFRV FDEHQGR D HOD HVWDEHOHFHU R SURFHVVR GH *HVWmR GR 5LVFR GD &RPSDQKLD IL[DU H
FRRUGHQDUDVGLUHWUL]HVUHIHUHQWHVDRVFRQWUROHVLQWHUQRVHDRULVFRFRUSRUDWLYRUHYLVDUDQXDOPHQWH
R VLVWHPD GH FRQWUROH GH ULVFRV LQWHUQRV FRRUGHQDU D GHWHFomR GH TXDOTXHU 5LVFR H PRQLWRUDU D
HILFiFLDGR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFR
$'LUHWRULDWDPEpPDWXDQHVVHQtYHODVVXPLQGRXPYLpVPDLVH[HFXWLYR1HVVHVHQWLGRDVVXPHD
IXQomRGHSURSRUR$SHWLWHSRU5LVFRGD&RPSDQKLDUHYLVDUSHULRGLFDPHQWHD3ROtWLFDHDSUHVHQWDU
VXJHVW}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHH[DPLQDUSHULRGLFDPHQWHD$YDOLDomRGH5LVFRHUHODWDU
TXDLVTXHUGHVFREHUWDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$'LUHWRULDHDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDDWXDUmRDSDUWLUGDVGHFLV}HV
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSRLDGR SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD SDUD DGHTXDU DV UHVSRVWDV DRV
ULVFRVGHDFRUGRFRPDVGHOLEHUDo}HVGHVWHyUJmRDOpPGHIRUQHFHUDLQIRUPDomRGHFRUUHQWHGR
FRQWDWRPDLVGLUHWRSDUDDPHOKRUGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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7HUFHLUR1tYHO±)L[DomRGHREMHWLYRV$YDOLDomRGH5LVFRH$WLYLGDGHVGH&RQWUROH
27HUFHLUR1tYHOGHJHUHQFLDPHQWRFRQVLVWHQDDWXDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPVXSRUWH
GR&RPLWrGH$XGLWRULD(VWHGHYHUiDQDOLVDUHFRQVROLGDUDVLQIRUPDo}HVFRQVWDQWHVGRVUHODWyULRV
ELPHVWUDLVGDÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQDUHSRUWDQGRVXDVFRQFOXV}HVH
VXD DYDOLDomR VREUH D FRQILDELOLGDGH GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD VHPHVWUDOPHQWH DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$R&RPLWrWDPEpPFDEHUiDYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGH5LVFR
GD &RPSDQKLD LQYHVWLJDU H PRQLWRUDU HYHQWRV TXH SRVVDP SUHMXGLFDU RV FRQWUROHV LQWHUQRV H D
SROtWLFDGHcompliance GD&RPSDQKLDGHQWUHRXWUDVIXQo}HVGHFRRUGHQDomRHILVFDOL]DomR
$R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUILPFDEHUiDIXQomRGHRUTXHVWUDUDDSOLFDomRGD3ROtWLFDGH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVQD&RPSDQKLDFRPRVXSRUWHGDDQiOLVHHGDVLQIRUPDo}HVWUD]LGDVWDQWR
SHOR&RPLWrGH$XGLWRULDTXDQWRSHOD'LUHWRULD3RULVVRHOHGHYHUiGHWHUPLQDUR$SHWLWHSRU5LVFR
GD&RPSDQKLDUHYLVDUPRQLWRUDUHDSURYDUDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGRULVFR
DOpPGHGHOLEHUDUVREUHRVUHODWyULRVHRXWURVGRFXPHQWRVHODERUDGRVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDH
SHODÈUHDGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH$XGLWRULD,QWHUQD'HQWURGHVVDDWXDomROKHFDEHUiWRPDU
DV SULQFLSDLV GHFLV}HV QR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD DYDOLDU D HIHWLYLGDGH GR
VLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
,PSOHPHQWDomRHDSHUIHLoRDPHQWRGDFXOWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP QR PRPHQWR HP TXH VH HQFRQWUD D &RPSDQKLD D IXQomR GH
DSHUIHLoRDUDDSOLFDomRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIRUPDOL]DGDUHFHQWHPHQWHLQFXWLQGR
HPWRGDD&RPSDQKLDXPDFXOWXUDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGHTXDGDjVQRYDVFLUFXQVWkQFLDV
3DUD LVVR FDEH DR &RPLWr GH $XGLWRULD UHDOL]DU WUHLQDPHQWRV UHFRUUHQWHV FRP WRGR R SHVVRDO GD
&RPSDQKLDSDUDFDSDFLWiORVDLGHQWLILFDUHYLWDUDYDOLDUPRQLWRUDUHPLWLJDU5LVFRV1HVVHPHVPR
VHQWLGR D ÈUHD GH -XUtGLFD H GH &RPSOLDQFH VHUi UHVSRQViYHO SRU FRQGX]LU WUHLQDPHQWRV GH
compliance HSUHSDUDUEROHWLQVLQIRUPDWLYRVSDUDRXWUDViUHDVTXDQGRMXOJDUFRQYHQLHQWH
2 SURFHVVR GH LPSOHPHQWDomR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H FRQFRPLWDQWH
DSHUIHLoRDPHQWR EDVHLDVH QD LQIRUPDomR QD FRPXQLFDomR H QR PRQLWRUDPHQWR SDUD DSOLFDU R
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH IRUPD VLVWHPiWLFD SDUD DOpP GR 3ULPHLUR 1tYHO SRVVLELOLWDQGR R
DFRPSDQKDPHQWRHDMXVWHDGHTXDGRjVPXGDQoDVSRUTXHSDVVDUD&RPSDQKLD
&RP EDVH QDV LQIRUPDo}HV GHVFULWDV QHVWH LWHP  D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D VXD HVWUXWXUD
RSHUDFLRQDOHGHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRVpDGHTXDGD
$ DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV p REMHWR GH PRQLWRUDPHQWR H
UHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RPLWrGH$XGLWRULDFRPRREMHWLYRGHVHYHULILFDU
L VHD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVDVVLPFRPRQRVVRVGHPDLVFyGLJRVHSROtWLFDVHVWmR
VHQGRHIHWLYDPHQWHDGRWDGRVH LL HYHQWXDLVQHFHVVLGDGHVGHUHYLV}HVRXPHOKRULDV
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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

12/09/2012

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR
2 (QMRHL IRL FULDGR HP  D SDUWLU GH XP EORJ GR FDVDO $QD /XL]D 0F/DUHQ H 7Lr /LPD 2
marketplace QDIRUPDTXHpFRQKHFLGRKRMHH[LVWHGHVGH
$SODWDIRUPDIXQFLRQDFRPRXPPDUNHWSODFHSDUDSURGXWRVXVDGRVHPTXHXVXiULRVSRGHPYHQGHU
VHXVDFHVVyULRVURXSDVHVDSDWRVDRPRQWDU³ORMDVYLUWXDLV´FXVWRPL]DGDVGHQWURGDSODWDIRUPD2
(QMRHLID]DPRGHUDomRGRVLWHQVDQWHVGHVHUHPSXEOLFDGRVSRUPHLRGHXPDFXUDGRULDGHIRWRVH
GHVFULomRHGHSRLVRVFRORFDGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD(PWURFDFREUDXPDFRPLVVmRGHH
VREUHRYDORUWRWDOGDWUDQVDomRSDUDRVSURGXWRVDEDL[RGH5HDFLPDGH5
UHVSHFWLYDPHQWH
(P  UHFHEHX VHX SULPHLUR DSRUWH GD Monashees Capital H R VHJXQGR YHLR HP  GD
Bessemer Venture Partner, DQRHPTXHRFRUUHXRODQoDPHQWRGRDSOLFDWLYRSDUDFHOXODUHDHPSUHVD
WUDQVDFLRQRXPLOK}HVGHUHDLVFKHJDQGRDPLO³ORMDVYLUWXDLV´MiHP
(PIHYHUHLURGHR(QMRHLDPSOLRXDVRSHUDo}HVSDUDD$UJHQWLQD±SRUPHLRGRVLWHYa Fue
(PGH]HPEURGRPHVPRDQRR(QMRHLHQFHUURXDVDWLYLGDGHVQRSDtV
1RILQDOGHR(QMRHLGHVHQYROYHXXPQRYRSURGXWRR(QMRHL3UR(PWURFDGHXPDFRPLVVmR
PDLRUGHGRYDORUGDSHoDDHTXLSH(QMRHLVROLFLWDRHQYLRGRVSURGXWRVDVHUHPRIHUWDGRV
SHORVXVXiULRVSDUDD(QMRHLHSDUWLUGHHQWmRUHDOL]DDWULDJHPRFDGDVWURHDVIRWRJUDILDVGHWDLV
LWHQVHVWDEHOHFHXPDVXJHVWmRGHSUHoRSDUDFDGDSURGXWRHSRUILPUHDOL]DDVXDSXEOLFDomRSDUD
YHQGDQD³ORMDYLUWXDO´GRUHVSHFWLYRXVXiULRQDSODWDIRUPDGR(QMRHL$&RPSDQKLDPDQWpPRVLWHQV
HVWRFDGRV QR FHQWUR GH GLVWULEXLomR HP (PEX GDV $UWHV QR (VWDGR GH 6mR 3DXOR H UHDOL]D D
GLVWULEXLomRGRVSURGXWRVDVVLPTXHHOHVIRUHPDGTXLULGRVQRmarketplace
(PGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'D&RPSDQKLDSDVVRXDIRUQHFHUVHUYLoRVGHFROHWDGRV
SURGXWRVDVHUHPYHQGLGRVSHORVsellers HPVXDVUHVSHFWLYDVUHVLGrQFLDVHHQFDPLQKDPHQWRGHVWHV
LWHQVDWpXPDDJrQFLDGRV&RUUHLRV
$FUHGLWDPRV TXH D SDUFHULD FRP FHOHEULGDGHV H XWLOL]DomR GH PtGLDV YDULDGDV LQWHQVLILFRX R
UHFRQKHFLPHQWR GD PDUFD (QWUH DV SDUFHULDV WDOYH] D PDLV HPEOHPiWLFD VHMD D GR SURJUDPD
WHOHYLVLYR'HVHQJDYHWDGD*17HPTXH)HUQDQGD3DHV/HPHEXVFDQRDUPiULRGHFHOHEULGDGHVR
TXHSRGHVHUGHVDSHJDGR$VSHoDVVmRYHQGLGDVQRVLWHGR(QMRHLHWRGRRGLQKHLURpUHYHUWLGR
SDUDLQVWLWXLo}HVFRPRR3URJUDPD&ULDQoD(VSHUDQoDHR,1&$YROXQWiULRGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH
&kQFHU
(P  GH MXQKR GH  D (QMRHL FRQWDYD FRP  FRODERUDGRUHV H  PLOK}HV GH XVXiULRV
FDGDVWUDGRVHPVHXmarketplace
(P  GH MXOKR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX D VXD WUDQVIRUPDomR GH VRFLHGDGH OLPLWDGD SDUD
VRFLHGDGHSRUDo}HV

(PGHRXWXEURGHIRUDPDSURYDGDVDVLQFRUSRUDo}HVUHYHUVDVSHOD&RPSDQKLDGHVXDV
KROGLQJVFRQWURODGRUDV(QMRHL//&H(QMRHL/WGGHPRGRTXHRVDQWLJRVDFLRQLVWDVGD(QMRHL/WG
SDVVDUDP D GHWHU SDUWLFLSDomR GLUHWDPHQWH QD &RPSDQKLD QD SURSRUomR GH VXDV SDUWLFLSDo}HV
DQWHULRUPHQWHGHWLGDVQD(QMRHL/WG
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
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,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHSHGLGRGHIDOrQFLDRXGH
UHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWH
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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'HVFULomRGDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmRJHUDO
&RQHFWDPRVSHVVRDVSURGXWRVHPDUFDVGHPRGDHlifestyleSDUDXVRGHWRGRRS~EOLFRGR%UDVLO
URPSHQGR D EDUUHLUD GD GLVWkQFLD ItVLFD HP XP PHVPR OXJDU SURYHQGR PDLV VHJXUDQoD SDUD RV
XVXiULRVGHXPDPDQHLUD~QLFD
1R (QMRHL RV XVXiULRV SRGHP FRPSUDU H YHQGHU DWUDYpV GH XPD SODWDIRUPD YROWDGD SDUD R
HQJDMDPHQWRHDGHVFREHUWD1RVVDSODWDIRUPDpFRPSDUiYHODQDYHJDUHPXPDUHGHVRFLDOFRPR
EHQHItFLR GH HVWLPXODU D RIHUWD GH SURGXWRV HQWUH XVXiULRV $ FRPSUD H YHQGD DFRQWHFHP FRP
VHJXUDQoDHIDFLOLGDGHXPDYH]TXHWRGRVRVSURGXWRVHWRGDVDVSHVVRDVHVWmRFRQHFWDGDVSHODV
QRVVDVVROXo}HVGHRIHUWDHQWUHJDHSDJDPHQWR$OpPGLVVRGHVWLQDPRVDFDGDFOLHQWHXPHVSDoR
H[FOXVLYR RQGH HOH SRGH FULDU D VXD ³ORMLQKD´ H RIHUHFHU RV LWHQV D DPLJRV H RXWURV XVXiULRV GD
SODWDIRUPD
Marca
6RPRVXPDPDUFDFRPIRUWHFRQH[mRFRPRVHJPHQWR7LYHPRVHPPpGLDDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVGHYLVLWDVSRUPrVHPQRVVDSODWDIRUPDQRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
1RVVRVFRPSUDGRUHVUHFRUUHQWHVSRVVXHPXPDIUHTXrQFLDGHFRPSUDVHOHYDGDFRPHoDQGR
HP PpGLD FRP PDLV GH  WUDQVDo}HV SRU DQR QR VHX SULPHLUR DQR GH FRPSUD QD SODWDIRUPD H
FKHJDQGR D PDLV GH  WUDQVDo}HV SRU DQR D SDUWLU GR VHX TXLQWR DQR QD SODWDIRUPD R TXH
FRUUHVSRQGHDXPDPpGLDJHUDOGHWUDQVDo}HVSRUDQRSDUDRSHUtRGRGHGR]HPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH
2IHUHFHPRV XPD LQWHUIDFH OLPSD H RUJDQL]DGD FRP HVWpWLFD DJUDGiYHO GLIHUHQFLDQGR DVVLP
SURGXWRVQRYRVGHSURGXWRVXVDGRV+iPDLVGHDQRVSHUPLWLPRVDYROWDDRPHUFDGRGHLWHQV
TXHDVSHVVRDVJRVWDPPDVQmRXVDPPDLV
$VORMLQKDVQRVVRSULQFLSDOFRQFHLWRGHRUJDQL]DomRWrPEDVLFDPHQWHRSHUILOGHVHXFULDGRUFRPR
XPDH[WHQVmRGHVXDLGHQWLGDGH3RUHVVDUD]mRPXLWDVFHOHEULGDGHVP~VLFRVDUWLVWDVHPDUFDV
WDPEpPFULDPVXDVORMLQKDVQR(QMRHL$FUHGLWDPRVTXHHVVHFRQWH~GRSHUVRQDOL]DGRVREUHWXGR
FRPGLYHUVLGDGHGHSURGXWRVWRUQDR(QMRHLXPXQLYHUVRDWUDWLYRH~QLFRSDUDQDYHJDU
Sortimento
1RVVDSODWDIRUPDpLQWHJUDGDFRPDVUHGHVVRFLDLVHDFUHGLWDPRVTXHSURSRUFLRQDXPDH[SHULrQFLD
VLQJXODUGHFRQVXPRHQDYHJDomR6mRPDLVGHPLOKmRGHYHQGHGRUHVHPDLVGHPLOKmRGH
FRPSUDGRUHVGHVGHRODQoDPHQWRGDQRVVDSODWDIRUPDDWpGHMXQKRGH
8PD JUDQGH GLIHUHQoD HQWUH QRVVD SODWDIRUPD H RXWUDV QR PHUFDGR p D GLVSRQLELOLGDGH GH
IHUUDPHQWDVTXHFRQHFWDPDSODWDIRUPDFRPDH[SHULrQFLDGHPtGLDVVRFLDLVWRUQDQGRRSURFHVVR
GHFRPSUDPDLVDJUDGiYHOHGLQkPLFR
3RVVXtPRVXPVRUWLPHQWRGHGHVWDTXHGHQWURGDLQG~VWULDGHPRGDEUDVLOHLUD'HVGHRODQoDPHQWR
GDQRVVDSODWDIRUPDDWpGHMXQKRGHMiOLVWDPRVPDLVGHPLOK}HVGHSURGXWRVFRPPDLV
GH  PLO PDUFDV &RPR H[HPSOR GD GLYHUVLGDGH GR QRVVR LQYHQWiULR YHULILFDPRV TXH WtQKDPRV
DSUR[LPDGDPHQWH  PLO YHVWLGRV  PLO EOXVDV  PLO FDOoDGRV H  PLO EROVDV GLIHUHQWHV
GLVSRQtYHLVHPQRVVDSODWDIRUPDQDGDWDGHGHRXWXEURGH(PXPULWPRFUHVFHQWHQRPrV
GHMXQKRGHFHUFDGHPLOLWHQVIRUDPFRORFDGRVjYHQGDQDSODWDIRUPDSRUVHPDQD
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1~PHURGHLWHQVOLVWDGRVPHQVDOPHQWHHPQRVVDSODWDIRUPD


)RQWH&RPSDQKLD

Engajamento
1RVVRVYHQGHGRUHVHFRPSUDGRUHVLQWHUDJHPLQWHQVDPHQWHHPQRVVDSODWDIRUPDDWUDYpVGHXPD
VpULH GH IXQFLRQDOLGDGHV TXH DSULPRUDP D H[SHULrQFLD GRV XVXiULRV e SRVVtYHO VHJXLU PDUFDV
UHFRQKHFLGDV VHJXLU ORMDV GH RXWURV XVXiULRV HQYLDU SHUJXQWDV H UHVSRVWDV QHJRFLDU FRP R
YHQGHGRUHFXUWLUHVDOYDUSURGXWRVHVSHFtILFRV ³yeah-yeah´ 
$OpPGLVVRSRVVXtPRVVLVWHPDGHQRWLILFDomRSRUPHLRGRTXDODVSHVVRDVVmRQRWLILFDGDVTXDQGR
RVSURGXWRVEDL[DPGHSUHoRRXHQWUDPHPSURPRomRTXDQGRRIHUWDVVmRDFHLWDVHVXDVPHQVDJHQV
UHVSRQGLGDV GHQWUH RXWURV (P MXQKR GH  DFRQWHFHUDP HP PpGLD PDLV GH  PLO
HQJDMDPHQWRVSRUKRUDHPQRVVDSODWDIRUPDGXUDQWHRKRUiULRGHSLFR HQWUHKHK QRVGLDVGH
VHPDQD
$QDYHJDomRHRHQJDMDPHQWRVmRDVSHFWRVIXQGDPHQWDLVQDUHWHQomRGRXVXiULRWDQWRQDSULPHLUD
FRPSUD FRPR HP VXD UHFRUUrQFLD (P MXQKR GH  RFRUUHUDP HP PpGLD  PLOKmR GH
HQJDMDPHQWRVHQWUHXVXiULRVSRUGLD&DGDHQJDMDPHQWRJHUDXPDVpULHGHHYHQWRVGHUHGHTXH
HVWLPXODPRUHWRUQRIUHTXHQWHGDVSHVVRDVDRQRVVRPDUNHWSODFH2VHQJDMDPHQWRVSRGHPRFRUUHU
HQWUHSHVVRDVHSURGXWRVSHVVRDVHPDUFDVHSHVVRDVHORMLQKDV
Recorrência
8PDGDVQRVVDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVpDQRVVDFDSDFLGDGHGHPDQWHUDOWRVQtYHLVGH
UHFRUUrQFLDGHXVXiULRVHPQRVVDSODWDIRUPDGHPRGRTXHDSUR[LPDGDPHQWHGR*URVV%LOOLQJV
QRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRUDPJHUDGRVGHWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVSRU
FRPSUDGRUHVTXHMiIL]HUDPPDLVGHFRPSUDVQDSODWDIRUPD
$OpP GLVVR QR SHUtRGR GH  PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  GDV
WUDQVDo}HVPHQVDLVIRUDPIHLWDVSRUXVXiULRVFRPPDLVGHGXDVFRPSUDVQRPHVPRPrVVHQGRTXH
DSUR[LPDGDPHQWHGDVFRPSUDVIRUDPIHLWDVSRUXVXiULRVTXHFRPSUDUDPPDLVGHVHLVYH]HVQR
PHVPRPrVRXVHMDHPPpGLDXPDFRPSUDDFDGDFLQFRGLDVFRQIRUPHGHPRQVWUDPRVJUiILFRV
DEDL[R
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)RQWH'DGRVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

$UHFRUUrQFLDSHUPLWHPDLRUFRQWUROHHSUHYLVLELOLGDGHFRPFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHO$FDSDFLGDGH
GHWUD]HUXVXiULRVFRPXPDUHFRUUrQFLDGHFRPSUDVFRQVLVWHQWHSHUPLWHTXHDQRVVDUHFHLWDVHMD
FRPSRVWD SRU XVXiULRV HQJDMDGRV DR SDVVR TXH WHPRV FRQVHJXLGR DXPHQWDU R QRVVR WRWDO GH
XVXiULRVGHIRUPDDFHOHUDGD
1R JUiILFR DEDL[R p SRVVtYHO QRWDU TXH R *09 gross merchandise YDOXH  JHUDGR SHORV QRYRV
FRPSUDGRUHVHQWHQGLGRVFRPRQRYRVXVXiULRVTXHUHDOL]DUDPFRPSUDRXXVXiULRVH[LVWHQWHVTXH
YROWDPDUHDOL]DUFRPSUDVGHSRLVGHPHVHVVHPFRPSUDVHPPpGLDDSyVRPrVSDVVDGH
GR*09RULJLQDGRQRSULPHLURPrVDRPHVPRWHPSRTXHDVVDIUDVVHLQLFLDPHPSDWDPDUHV
PDLRUHVDRORQJRGRWHPSRGHPRQVWUDQGRFRQVLVWrQFLDHPQRVVDUHWHQomRGHUHFHLWD*09
5HWHQomRSRU*09


)RQWH&RPSDQKLD LQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVQmRDVVHJXUDGDVRXDXGLWDGDVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
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$WDEHODDEDL[RGHWDOKDRVSHUFHQWXDLVDFXPXODGRVGHUHFRUUrQFLDHP*09GHFDGDVDIUDGHQRYRV
FRPSUDGRUHVGHVGHDVVDIUDVGHRXWXEURGHDPDLRGHHPGLIHUHQWHVMDQHODVGHWHPSR DSyV
PHVHVPHVHVPHVHVPHVHVPHVHVHPHVHV $UHFRUUrQFLDpUHSUHVHQWDGDGHIRUPD
SHUFHQWXDOFRPRDUD]mRHQWUHR*09WRWDODFXPXODGRJHUDGRSHORVXVXiULRVGDVDIUDGHFRPSUDGRUHV
GHVGHDVXDSULPHLUDFRPSUDQDSODWDIRUPDHDSyVDUHIHULGDTXDQWLGDGHGHPHVHVFRPUHODomRDR*09
WRWDOJHUDGRSHORVFRPSUDGRUHVGDUHIHULGDVDIUDQRPrVGHVXDSULPHLUDFRPSUD
e SRVVtYHO QRWDU TXH SDUD WRGRV RV PHVHV D SDUWLU GH IHYHUHLUR GH  HP  PHVHV R YDORU WRWDO
DFXPXODGRGH*09JHUDGRSHORVFRPSUDGRUHVGHFDGDVDIUDMiXOWUDSDVVDGXDVYH]HVRYDORUJHUDGR
QRSULPHLURPrV9DOHUHVVDOWDUTXHHVVHFRPSRUWDPHQWRGHUHFRUUrQFLDGH*09IRLPDQWLGRFRPELQDGR
DFUHVFLPHQWRVVXEVWDQFLDLVQRYDORUGH*09JHUDGRQRSULPHLURPrVGRVQRYRVFRPSUDGRUHVFRPRMi
REVHUYDGRQRJUiILFRDQWHULRUGH5HWHQomRSRU*09DFHOHUDQGRDLQGDPDLVRFUHVFLPHQWRGH*09GD
&RPSDQKLD


)RQWH'DGRVGD&RPSDQKLD

5HVXOWDGRVUHFHQWHV
&RPRSRGHVHREVHUYDUQRJUiILFRDEDL[RRVUHVXOWDGRVUHFHQWHVGHPRQVWUDPQRVVDWUDomR(P
MXOKRGHDOFDQoDPRV5PLOK}HVHP*09H5PLOK}HVQRSHUtRGRGHGR]HPHVHV
ILQGRHPMXOKRGH2VHJXQGRWULPHVWUHGHDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGH*09GH
FRPSDUDGRFRPRVHJXQGRWULPHVWUHGH
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*09WRWDOQDSODWDIRUPDSRUWULPHVWUH


)RQWH&RPSDQKLD LQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVQmRDVVHJXUDGDVRXDXGLWDGDVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV 

*09WRWDOQDSODWDIRUPDQRSHUtRGRGHGR]HPHVHVILQGRHPGHMXOKRGHH
FUHVFLPHQWRYVDQRDQWHULRU


)RQWH&RPSDQKLD LQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVQmRDVVHJXUDGDVRXDXGLWDGDVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV 

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDHYROXomRQRQRVVR*09take rateHgross billingsSDUDRVSHUtRGRV
LQGLFDGRV
(em R$ milhões, exceto %)
*09

  



Take rate 

 

Gross billings 

 

7

7

7

7

7

7

-XO

-XO

















































BBBBBBBBBB





,QIRUPDo}HVJHUHQFLDLVQmRDVVHJXUDGDVRXDXGLWDGDVSRUDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
*09take rateHgross bilingsQmRVmRPHGLGDVFRQWiEHLVVHJXQGRDV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 RXSHODV1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial Reporting Standards ,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting
Standard Board ,$6% HSRUWDQWRQmRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHPQmRFRUUHVSRQGHUDPHGLGDVFRPDQRPHQFODWXUDVLPLODU
GLYXOJDGDSRURXWUDVFRPSDQKLDV
*09 gross merchandise value  UHSUHVHQWD RYDORUWRWDOSDJR HP UHDLV SHORV FRPSUDGRUHVSRU WUDQVDo}HV GH WRGDV DV QDWXUH]DVSRU
FRPSUD GH SURGXWRV RX VHUYLoRV SUHVWDGRV H UHDOL]DGDV FRP VXFHVVR DWUDYpV GRV PHLRV GH SDJDPHQWR RIHUHFLGRV QD SODWDIRUPD QR
PRPHQWRGRFKHFNRXW1mRVmRFRQVLGHUDGDVFRPREHPVXFHGLGDVDVWUDQVDo}HVLPHGLDWDPHQWHUHMHLWDGDVSRUTXDOTXHUUD]mRSHODV
LQVWLWXLo}HVGHSURFHVVDPHQWRGHSDJDPHQWR1mRVmRUHPRYLGDVGRFiOFXORWUDQVDo}HVTXHSRVWHULRUPHQWHSRVVDPVHUUHMHLWDGDVSHOD
SODWDIRUPDHPFRQVHTXrQFLDGHDQiOLVHVGHVHJXUDQoDSRVWHULRUHVjFRQILUPDomRGRSDJDPHQWRRXSRUUHHPEROVRDRVXVXiULRVTXHSRGH
RFRUUHUHPFDVRVGHH[HUFtFLRGRGLUHLWRjGHVLVWrQFLDGDFRPSUDHRXVHUYLoRSUHVWDGR6mRUHPRYLGDVGRFiOFXORGR*09DVWUDQVDo}HV
DFLPDGHYDORUHVFRQVLGHUDGRVIRUDGRSDGUmRGHFRQVXPRHPUHODomRjVFDWHJRULDVGHSURGXWRGDSODWDIRUPD
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*URVV %LOOLQJV FRUUHVSRQGH j SDUFHOD GR *09 UHWLGD SHOR (QMRHL QDV WUDQVDo}HV HP QRVVD SODWDIRUPD TXH SRGH VHU H[SUHVVD
SHUFHQWXDOPHQWHSHORtake rate

Forte crescimento em nossa base de compradores
&RQIRUPHGHPRQVWUDGRQRJUiILFRDEDL[RDRORQJRGRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH  R FDGDVWUR GH QRYRV FRPSUDGRUHV HP QRVVD SODWDIRUPD DXPHQWRX FRQVLGHUDYHOPHQWH
FKHJDQGRDTXDVHWUrVYH]HVTXDQGRFRPSDUDGRRVHJXQGRWULPHVWUHGHFRQWUDRVHJXQGR
WULPHVWUH GH1HVWHPHVPR SHUtRGR GH PHVHV  PLOQRYRVFRPSUDGRUHV UHDOL]DUDPR
FDGDVWURHPQRVVDSODWDIRUPD
1RYRVFRPSUDGRUHVSRUWULPHVWUH

Fonte: Companhia.

0RGHORGHQHJyFLR
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVHGiSHODLQWHUPHGLDomRGDVYHQGDVTXHRFRUUHPDWUDYpVGDSODWDIRUPD
DOpPGHRXWURVVHUYLoRVFRUUHODWRVjLQWHUPHGLDomR
$OpPGLVVRRIHUHFHPRVRVVHJXLQWHVVHUYLoRVSDUDDFRPXQLGDGHGHYHQGHGRUHV
Ɣ

6HJXUDQoDGHSDJDPHQWRHSUHYHQomRDIUDXGHV

Ɣ

)DFLOLGDGHGHSDJDPHQWRFRPWRGDVDVPRGDOLGDGHVHSDUFHODPHQWRVHPMXURV

Ɣ

$QWHFLSDomRHUHFHELPHQWRjYLVWDLQGHSHQGHQWHGDIRUPDGHSDJDPHQWRVHPFXVWRDGLFLRQDO
HPFDVRGHYHQGDVVHPMXURV

Ɣ

&DUWHLUD&RQWDGHUHFHELPHQWRSRUPHLRGRHQMX%$1.

Ɣ

/RJtVWLFDLQWHJUDGDFRPVHJXURFRQWUDH[WUDYLRHDFRPSDQKDPHQWRGHHQWUHJDV

Ɣ

3ROtWLFDGHIUHWHUHGX]LGRSDUDDPSOLDomRGHYHQGDV

Ɣ

)HUUDPHQWDVGHSURPRo}HVHGHVFRQWRVJUDWXLWDV

Ɣ

6HUYLoRGHSXEOLFLGDGHJUDWXLWR PHJDIRQH 

Ɣ

6HUYLoRVGHSXEOLFLGDGHHSURPRo}HVDGLFLRQDLV SODQRVSDJRV 

Ɣ

*DUDQWLDGHGLUHLWRjGHYROXomRVHPFXVWRSDUDRYHQGHGRU

Ɣ

&DQDOGHDWHQGLPHQWRHVXSRUWH

Vendas pelo aplicativo ou pelo website.
)RUPDGHYHQGDVLPSOLILFDGDEDVWDWLUDUXPDIRWRGRSURGXWRGHVFUHYrORHGHILQLURSUHoR$SDUWLU
GHVVHPRPHQWRDLQWHUPHGLDomRDFRQWHFHUiLQWHLUDPHQWHDWUDYpVGHQRVVDSODWDIRUPD
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1RVVD FRPLVVmR FREUH RV VHUYLoRV GH LQWHUPHGLDomR PHLRV GH SDJDPHQWR VHJXUDQoD H GHPDLV
FXVWRVGDSODWDIRUPD$FDGDWUDQVDomRUHDOL]DGDHPQRVVDSODWDIRUPDFREUDPRVGRVYHQGHGRUHV
XPDWDULIDIL[D GH5D5SRUIDL[DGHYDORUGHSURGXWRDWp5HJUiWLVSDUD
SURGXWRV FRP YDORU VXSHULRU D 5  H XPD FRPLVVmR GRV YHQGHGRUHV GH L   SDUD
SURGXWRV FRP YDORU LQIHULRU RX LJXDO D 5 RX LL   SDUD SURGXWRV FRP YDORU VXSHULRU D
5
Vendas através do enjuPRO
2SURFHVVRGHYHQGDVSHORXVXiULRQRHQMX352pDLQGDPDLVVLPSOLILFDGRSRLVHPGHWHUPLQDGDV
FLGDGHVRIHUHFHPRVVHUYLoRGHFROHWDGHLWHQVEDVWDDEULURDSOLFDWLYRVROLFLWDUDFROHWDGRVLWHQVH
EXVFDUHPRVRVSURGXWRVDVHUHPYHQGLGRV2HQMX352FREUH L WULDJHPGHSURGXWRV LL FDGDVWUR
LL IRWRJUDILDV LLL VXJHVWmRGHSUHoRV LY DUPD]HQDPHQWRH Y HQYLRGDVSHoDV
3DUDHVVHVHUYLoRLQLFLDOPHQWHRIHUHFLGRDSHQDVQDFLGDGHGH6mR3DXORpFREUDGDXPDWDULIDIL[D
GRVYHQGHGRUHV GH5D5SRUIDL[DGHYDORUGHSURGXWRDWp5HJUiWLVSDUD
SURGXWRVFRPYDORUVXSHULRUD5 HXPDFRPLVVmRGRVYHQGHGRUHVGHVREUHRYDORU
GDVYHQGDVIHLWDVSHORHQMX352GRVTXDLVVHUHIHUHPjWDULIDGR(QMRHLHRXWURVDRVHUYLoR
GRHQMX352
Outras linhas de receitas e serviços
Taxa de serviço
$OpPGRVVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRWDPEpPRIHUHFHPRVDRFRPSUDGRUDVVLVWrQFLDHPWRGDVDV
FRPSUDVJDUDQWLQGRRDFRPSDQKDPHQWRHDJHVWmRILQDQFHLUDEHPFRPRDSUHYHQomRGHIUDXGHV
TXHSRVVDPFRPSURPHWHUSDJDPHQWRVWDQWRSDUDTXHPUHFHEHTXDQWRSDUDTXHPSDJD2YDORU
GHVVHVHUYLoRDVHUSDJRSHORFRPSUDGRUYDULDHQWUH5H5SRUWUDQVDomRFRQIRUPHR
YDORUGRSURGXWR
Co-participação no frete
(PSHGLGRVFRPYDORUHQWUH5H5RYHQGHGRUSDUWLFLSDGRVFXVWRVGRIUHWHFRPR
PRQWDQWH GH 5 -i SDUD SHGLGRV FRP YDORU D SDUWLU GH 5 R YHQGHGRU SDUWLFLSD GRV
FXVWRV GR IUHWH FRP R PRQWDQWH GH 5 (P DPERV RV FRQWH[WRV VXEVLGLDPRV SDUFLDO RX
WRWDOPHQWHRUHVWDQWHGRIUHWHHPEHQHItFLRGRFRPSUDGRU
Envio protegido
2HQYLRSURWHJLGRTXHSRGHVHUFRQWUDWDGRSHORYHQGHGRUWHPXPFXVWRTXHSRGHYDULDUGHDFRUGR
FRPRYDORUGRLWHPHJDUDQWHDDQWHFLSDomRGDLQGHQL]DomRGRYDORUGDYHQGDHPGLDVFRUULGRV
GLDVDQWHVGDLQGHQL]DomRQRUPDOGRVFRUUHLRV FDVRRFRUUDDOJXPLPSUHYLVWRQRIOX[RSRVWDO
enjuBANK
&DGD XVXiULR FDGDVWUDGR HP QRVVD SODWDIRUPD SRVVXL XPD FRQWD QR HQMX%$1. QRVVD FDUWHLUD
GLJLWDO&DVRRXVXiULRGHVHMHUHWLUDUVHXVFUpGLWRVGRVDOGRGHVXDFRQWDQRHQMX%$1.DRLQYpVGH
XWLOL]iORV SDUD FRPSUDV SRVWHULRUHV QD SODWDIRUPD p FREUDGD XPD WD[D GH 5 SDUD YDORUHV
DEDL[RGH5VHQGRTXHQmRpFREUDGDWD[DSDUDYDORUHVDFLPDGH5$OpPGLVVR
FREUDPRVXPDWDULIDGHPDQXWHQomRSHULyGLFDQRYDORUGH L 5PHQVDLVSDUDFRQWDVFRPVDOGR
HVHPPRYLPHQWDomRGHVDTXHRXFRPSUDVSRUFUpGLWRHPSHUtRGRVXSHULRUDPHVHVH LL 5
SDUDFRQWDVFRPVDOGRHVHPPRYLPHQWDomRGHVDTXHRXFRPSUDVSRUFUpGLWRSRUSHUtRGRVXSHULRU
DPHVHV
Ciclo de investimento
1RVVRFLFORGHLQYHVWLPHQWRSDVVDSHODVVHJXLQWHVIUHQWHV
•

Marketing e marcaDPSOLDomRGRDOFDQFHHEDVHGHXVXiULRVIRUWDOHFHQGRRHIHLWRGHUHGH
DWUDYpVGRFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOGDEDVHGHFRPSUDGRUHVDPSOLDQGRRDOFDQFHGDPDUFD
HPODUJDHVFDOD
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•

Tecnologia DXPHQWR GH FRQYHUVmR H HQJDMDPHQWR SRU IRUWDOHFLPHQWR GR VRUWLPHQWR GH
SURGXWRVSRUXPDH[SHULrQFLDSHUVRQDOL]DGDFRPHIHLWRsocial-e-commerce. 

•

OperaçõesIRUWDOHFLPHQWRGDPDUJHPHDPSOLDomRGHVHUYLoRVDOpPGDRWLPL]DomRGHFXVWR
ORJtVWLFRHDPSOLDomRGDVVROXo}HVILQDQFHLUDVHFUpGLWR

•

Fidelização e atendimentoUHWHQomRGDEDVHGHFOLHQWHV


9DQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
$FUHGLWDPRVTXHDVQRVVDVSULQFLSDLVYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVVmRDVVHJXLQWHV
Posicionamento e foco
'HIRUPDJHUDOH[LVWHPGRLVWLSRVGHmarketplaceDTXHOHVFRPSURSyVLWRJHQpULFRTXHYHQGHP
SURGXWRVGHWRGDVDVFDWHJRULDVHDTXHOHVFRPSURSyVLWRVHVSHFtILFRVHVSHFLDOL]DGRVHPXPD~QLFD
FDWHJRULD
1D QRVVDYLVmR D PHOKRU RSomR SDUDR PHUFDGR GD PRGD pVHU XP marketplaceHVSHFtILFR QRV
SHUPLWLQGRGHVHQYROYHUVROXo}HVSDUDPHOKRUDWHQGHUQRVVRS~EOLFRSURSRUFLRQDQGRDVVLPXPD
H[SHULrQFLDRULHQWDGDDRHQJDMDPHQWRDEXVFDHDGHVFREHUWD
2QRVVRSRVLFLRQDPHQWRFRPRmarketplaceGHPRGD lifestyleQRVSHUPLWHTXHRGHVHQYROYLPHQWR
GRQHJyFLRVHMDRULHQWDGRDHVVDVFDWHJRULDVWUD]HQGRVROXo}HVGHSURGXWRHQHJyFLRTXHFULDP
YDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVFRQWUDRXWUDVSODWDIRUPDVPDLVJHQpULFDV
Experiência do usuário
1RVVRDSOLFDWLYRSHUPLWHTXHRVXVXiULRVLQWHUDMDPGHIRUPDFRQVWDQWHDWUDYpVGDVIHUUDPHQWDVGH
QHJRFLDomRchatyeah yeahlikesHORMLQKDVGHSHVVRDVPDUFDVRXFHOHEULGDGHV
(VVDVLQWHUDo}HVHHQJDMDPHQWRVVmRRVSRQWRVFHQWUDLVGDH[SHULrQFLDSRLVFDGDXPDGHODVFULD
XP HIHLWR GH UHGH PXOWLSOLFDGRU 1RVVRV DSOLFDWLYRV WrP FDUDFWHUtVWLFDV GH UHGHV VRFLDLV FRP
DVSHFWRVGHXPmarketplaceWUDQVDFLRQDO3RUHVVDFRQGLomRQRVFRQVLGHUDPRVXPsocialnetwork
marketplace
Tecnologia proprietária
1RVVDWHFQRORJLDpGHVHQYROYLGDLQWHUQDPHQWHSRUXPWLPHDOWDPHQWHTXDOLILFDGRUHVSRQViYHOSHOR
GHVHQYROYLPHQWR GRV QRVVRV DOJRULWPRV SURSULHWiULRV 1RVVD LQIUDHVWUXWXUD GH DOWD HVFDOD SHUPLWH
TXHDVPLOK}HVGHLQWHUDo}HVHQWUHXVXiULRVVHMDPXVDGDVHPWHPSRUHDOSDUDDFULDomRGHXPD
H[SHULrQFLDGHQDYHJDomR~QLFD
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Processamento de dados
8VDPRVGDGRVHPWRGDVDVGHFLV}HVGRGLDDGLDHQRSODQHMDPHQWRGHORQJRSUD]R7HPRVXP
UREXVWRVLVWHPDGHJHVWmRGHGDGRVSRUPHLRGRTXDOVmRGLVSRQLELOL]DGRVGHIRUPDFRQVROLGDGD
SDUDWRGDVDViUHDVGR(QMRHLLQIRUPDo}HVTXHVXSRUWDPDVWRPDGDVGHGHFLVmR
2V GDGRV WDPEpP VmR XVDGRV FRQVWDQWHPHQWH SDUD PRQLWRUDU H DSHUIHLoRDU D H[SHULrQFLD GRV
XVXiULRVGHVGHRFRQWUROHGHTXDOLGDGHQRXVRGDSODWDIRUPDHPWRGRVRVVHXVDVSHFWRVHYLWDQGR
RVHXPDXXVRDWpRDSHUIHLoRDPHQWRGDH[SHULrQFLDGHXVR
&RQVWDQWHPHQWH XPD TXDQWLGDGH VLJQLILFDWLYD GH GDGRV p GLVSRQLELOL]DGD HP QRVVD SODWDIRUPD
8VDPRV WDLV LQIRUPDo}HV SDUD D JHVWmR GH QRVVRV QHJyFLRV SHUPLWLQGR D DQiOLVH SRU QRVVRV
VLVWHPDVGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSDUDTXHSRVVDPRVSRUH[HPSORSURSRUFLRQDUXPDH[SHULrQFLD
GHFRPSUDSHUVRQDOL]DGD
Amplo sortimento e liderança no segmento de moda C2C
$FUHGLWDPRV TXH R SRQWR GH HVFDOD GH QRVVD SODWDIRUPD H HIHLWR GH UHGH GLILFXOWD D HQWUDGD GH
TXDOTXHUQRYRplayerDOpPGHFRQWULEXLUSDUDRQRVVRGLVWDQFLDPHQWRGHTXDOTXHUFRQFRUUHQWHQD
FDWHJRULDGH&&
1RVVR VRUWLPHQWR GH PRGD IHPLQLQD kids H PRGD PDVFXOLQD p XPD GH QRVVDV YDQWDJHQV
FRPSHWLWLYDV 3RU HVVD UD]mR R VRPRV FDSD]HV GH H[SORUDU QRVVDV YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV HP
QRVVRVHJPHQWRHDWXDUGHPDQHLUDPDLVDPSODQRPHUFDGRGHPRGDVHPFRPSHWLGRUHVUHOHYDQWHV
QRPRPHQWR
7LPHHFXOWXUDLQVWLWXFLRQDO
1RVVRFRUSRH[HFXWLYRpFRPSRVWRSRUSURILVVLRQDLVFRPDPSODH[SHULrQFLDHPFRPpUFLRHOHWU{QLFR
PDUFD growth H WHFQRORJLD 6RPRV XP WLPH PXOWLGLVFLSOLQDU RULHQWDGRV D H[HFXomR FRP
FRPSHWrQFLDVGLYHUVDVWUDEDOKDQGRWRGRVSRUXP~QLFRSURSyVLWR
1RVVR WLPHFRQWD FRP IRUWHV OLGHUDQoDV HP FDGDXPD GHVXDV IUHQWHV VHQGRGLYLGLGR HP TXDWUR
iUHDVSULQFLSDLV
Ɣ

Cultura, Marca & PessoasVXEGLYLGLGDQRVGHSDUWDPHQWRVGH L 'HVHQYROYLPHQWRGH&XOWXUD 
3HVVRDVH LL 'HVHQYROYLPHQWRGH0DUFD 3URMHWRV(VSHFLDLV

Ɣ

Crescimento, Produto & PlanejamentoVXEGLYLGLGDQRVGHSDUWDPHQWRVGH L ÈUHDGHGrowthH
3URGXWR data analytics data science business intelligence marketing H DTXLVLomR H
GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWR  LL 7HFQRORJLD TXDOLGDGHHWHVWHVLQIUDHVWUXWXUDVHJXUDQoDH
GHVHQYROYLPHQWR  H LLL  5, H 3ODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR UHODFLRQDPHQWR FRP LQYHVWLGRUHV
SODQHMDPHQWRJHVWmRGHSURMHWRVHSHVTXLVDGHPHUFDGR 

Ɣ

Financeiro & ControleVXEGLYLGLGDQRVGHSDUWDPHQWRVGH L &RQWURODGRULDH7HVRXUDULD JHVWmR
GRFDL[DFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUIDWXUDPHQWRREULJDo}HVILVFDLVHDFHVVyULDVFRQWDELOLGDGH
JHUDOGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV  LL -XUtGLFR VRFLHWiULRJHVWmRGHFRQWUDWRVHcomplianceH
FRQWLQJrQFLDV H LLL $XGLWRULD,QWHUQD FRQWUROHVLQWHUQRVHSUHYHQomRDIUDXGH 

Ɣ

OperaçõesVXEGLYLGLGDQRVGHSDUWDPHQWRVGH L /RJtVWLFDH$UPD]HQDJHP LL $WHQGLPHQWRH
LLL &RPHUFLDO %%& 

Comitê de Diversidade
&RQWDPRVFRPXPFRPLWrGHGLYHUVLGDGHGHVHQYROYLGRSHORVSUySULRVIXQFLRQiULRVGR(QMRHLFRPD
PLVVmR GH GHEDWHU WHPDV TXH QRV FRORFDP HP FRQH[mR FRP D QRVVD UHVSRQVDELOLGDGH FRPR
HPSUHVD
7HPDV FRPR GLYHUVLGDGH VRFLDO FXOWXUDO RX TXDOTXHU RXWUR WHPD UHOHYDQWH VmR DERUGDGRV H RV
IXQFLRQiULRV GHEDWHP FRPR HVWDPRV OLGDQGR FRP WHPDV WmR LPSRUWDQWHV H VHQVtYHLV jV
WUDQVIRUPDo}HV GD VRFLHGDGH SDUD FRPSUHHQGHU VH HVWDPRV FRODERUDQGR LQWHUQDPHQWH H
H[WHUQDPHQWH DFULDomRGHXPDVRFLHGDGHPHOKRU
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(VWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWR
$VHJXLUDSUHVHQWDPRVXPUHVXPRGHQRVVDVSULQFLSDLVHVWUDWpJLDVGHLQYHVWLPHQWR
Prioridade na expansão da nossa base de clientes em alta escala.
7HPRV FRPR SULRULGDGH D H[SDQVmR GD QRVVD EDVH GH FOLHQWH (QWUHWDQWR SDUD H[SDQGLU FRP
HILFLrQFLDHHPDOWDHVFDODWHPRVQRVSUHSDUDGRDRORQJRGRV~OWLPRVDQRVSDUDTXHRQRVVRPRGHOR
GHUHWHQomRIXQFLRQHGHPDQHLUDVyOLGD'HVHQYROYHPRVSURMHWRVYROWDGRSDUDQRVVDVDODYDQFDVGH
UHWHQomR H FRQYHUVmR R TXH DFUHGLWDPRV QRV SHUPLWLU WHU XP FRQWUROH SUHFLVR GD UHODomR HQWUH
LQYHVWLPHQWRHUHWRUQR


Criação e retenção da audiência.
1RVVR FLFOR GH UHWHQomR VH LQLFLD SHOD DXGLrQFLD 1RVVD HVWUDWpJLD GH FDQDLVFRQVLVWH HP DYDOLDU
FRQVWDQWHPHQWH TXDO RULJHP GH PtGLD WUD] R PHOKRU UHWRUQR HP UHWHQomR D FXUWR H ORQJR SUD]R
EXVFDQGRH[SDQGLURDOFDQFHRUJkQLFRGDSODWDIRUPDVHPDXWLOL]DomRGHDQ~QFLRVDSyVFDGDFLFOR
GHLQYHVWLPHQWR
3UHWHQGHPRV H[SDQGLU R LQYHVWLPHQWR QR DOFDQFH GD PDUFD HP UHJL}HV FRP PHQRU SHQHWUDomR
H[SDQGLQGR DR PHVPR WHPSR QRVVR WUiIHJR JHUDO 'H DFRUGR FRP RV UDQNLQJV GLYXOJDGRV SHOR
6LPLODU:HEILJXUDPRVHQWUHRVWRSwebsitesGHFRPpUFLRHOHWU{QLFRGHfashion & apparelQR%UDVLO
7HPRVSODQRVSDUDH[SDQGLUQRVVRVLQYHVWLPHQWRVHPDPSOLDomRGHWUiIHJRSDUDFRQWLQXDUDEXVFDU
XPUHWRUQRHVFDOiYHOVREUHHVVHLQYHVWLPHQWR1RVVDUHODomR&$& cliente aquisition cost /79 life
time value SRVVXLpaybackHPPpGLDGHDSUR[LPDGDPHQWHVHLVPHVHVHQRVGiIOH[LELOLGDGHQDHVFDOD
VHMD SRU PHLR GH DTXLVLomR RX SRU SURJUDPDV H LQFHQWLYRV GH ILGHOLGDGH FRPR LOXVWUDWLYDPHQWH
GHPRQVWUDGRQRJUiILFRDEDL[RFRPEDVHQRVGDGRVGDSODWDIRUPDGRWULPHVWUHGH
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)RQWH'DGRVGD&RPSDQKLDHP4&D& &XVWRGHDTXLVLomR FRQVLGHUDQGRPtGLDGHSHUIRUPDQFH/79 /LIH7LPH9DOXH FDOFXODGR
FRQVLGHUDQGROXFUREUXWRSRUXVXiULR
*A escala do gráfico acima é ilustrativa e não considera investimentos RIIOLQH. O LTV considera a margem líquida da transação, já considerando
custos atrelado a cada transação em si, por safra de usuários no tempo.

Investimento em sortimento e catálogo.
6DEHPRVTXHSDUDDPSOLDUHVXVWHQWDUDHILFLrQFLDGHFUHVFLPHQWRpQHFHVViULRTXHWHQKDPRVFDGD
YH]PDLVVRUWLPHQWRVSDUDDFHOHUDUDUHFRUUrQFLDHDIUHTXrQFLDGRVQRVVRVXVXiULRV
(VVHDXPHQWRVHGDUiSRUWUrVYLDVFRQIRUPHDEDL[R
Expansão das ferramentas para vendedores C2C
3DUDH[SDQGLURDOFDQFHGR(QMRHLHDWUDLUPRVFDGDYH]PDLVSURGXWRVWHPRVDVVHJXLQWHVLQLFLDWLYDV
FRPRSULRULGDGH
•

Aumento do modelo de WUDGHLQ (troca de roupas usadas por desconto em loja 7HPRVRSHUDomR
TXHSHUPLWHDRVFOLHQWHVWURFDUHPSURGXWRVXVDGRVGDPHVPDPDUFDSRUGHVFRQWRVGHDWp
HP SHoDV GD QRYD FROHomR 2V SURGXWRV OHYDGRV SHORV FOLHQWHV GH YROWD SDUD D ORMD VHUmR
YHQGLGRVQDRSHUDomRGRHQMX352TXHUHSDVVDUiRYDORUGDYHQGDGHVFRQWDGDDFRPLVVmR
SDUDDPDUFDjPHGLGDTXHRVSURGXWRVVmRYHQGLGRV$VVLPDPDUFDJHUDIOX[RSDUDVXDV
ORMDVDOpPGHFULDUXPFtUFXORYLUWXRVRQRHFRVVLVWHPDGDLQG~VWULDGDPRGD

•

Expandir a atuação do enjuPRO: 2HQMX352pXPDRSHUDomRTXHSRVVXLDOWDFDSDFLGDGHGH
DMXGDU DV SHVVRDV D YHQGHUHP DTXLOR TXH QmR XVDP PDLV XPD YH] TXH ID]HPRV WRGD D
PRQWDJHPGHVXDVORMLQKDV(VVDRSHUDomRHVWiGLVSRQtYHODSHQDVSDUDDFLGDGHGH6mR3DXOR
PDVRQRVVRSODQRpH[SDQGLURHQMX352QDFLRQDOPHQWH1RVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRHP6mR
3DXORWHPDFDSDFLGDGHGHDUPD]HQDUPLOK}HVGHSURGXWRVVLPXOWDQHDPHQWHHSRVVXtPRVXPD
RSHUDomRHILFLHQWHSDUDWDOHVFDOD&DGDFOLHQWHQRHQMX352HQYLRXHPPpGLDSURGXWRVSRU
ORWHPDLVGHXPDYH]SRUDQRQRSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH

Expandir a participação de categorias
Atualmente estamos focados em artigos de moda, e planejamos expandir ainda mais nossas ofertas
de moda com um sortimento mais amplo de moda infantil e moda masculina, além de expandir
nossas operações para outras categorias com alto potencial de crescimento, incluindo casa e
decoração e colecionáveis.
Expandir o modelo de negócios.
3ODQHMDPRVH[SDQGLURPRGHORGH%%&TXHHQYROYHDYHQGDGHLWHQVQmRXWLOL]DGRVSRUPDUFDV
TXH ID]HP SDUFHULD FRQRVFR SHUPLWLQGR TXH WDLV PDUFDV YHQGDP QRYDV FROHo}HV FROHo}HV
SDVVDGDVHLWHQVHPRIHUWD
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$WUDYpVGHQRVVDOLVWDJHPGLIHUHQFLDGDSHUPLWLPRVTXHDVPDUFDVSRVLFLRQHPVHXVSURGXWRVHQWUH
RVLWHQVHQYLDGRVSHORVXVXiULRVVHPSUHMXGLFDUDH[SHULrQFLDGRVFRPSUDGRUHVHYHQGHGRUHVXPD
YH]TXHRQRVVRDOJRULWPRSULRUL]DRVSURGXWRVFRPPDLRUHQJDMDPHQWRHLQWHUHVVHGHFDGDXVXiULR
(QWHQGHPRVTXHHVWHPRGHORDWHQGHjVPDUFDVGHWRGRVRVWDPDQKRVGHVGHDVPDLVDXWRUDLVDWp
JUDQGHVPDUFDVSRUFRQWDGHQRVVDJUDQGHDXGLrQFLDHLQWHUHVVHHVSHFtILFRGRVQRVVRVXVXiULRV
Ampliar o uso da nossa carteira enjuBANK
3RVVXtPRVXPDVROXomRGHSDJDPHQWRVSUySULDLQWHJUDGDDRQRVVRmarketplaceDHQMX%$1.&RP
D FDUWHLUD HQMX%$1. LQWHUPHGLDPRV WRGDV DV WUDQVDo}HV HQWUH FRPSUDGRUHV H YHQGHGRUHV
SURPRYHQGRXPDH[SHULrQFLDPDLVVLPSOHVHVHJXUD2HQMX%$1.IXQFLRQDFRPRXPDFDUWHLUDRQGH
R XVXiULR SRGH WDQWR XVDU R VDOGR GH VXDV YHQGDV SDUD FRPSUDU QRYDPHQWH FRPR WUDQVIHULU R
GLQKHLURSDUDVXDFRQWDFRUUHQWH
(P FRQMXQWR FRP R VHUYLoR HQMX352 SODQHMDPRV RIHUHFHU FUpGLWR DQWHFLSDGR SDUD XVR QD
SODWDIRUPDRQGHRVSURGXWRVHQYLDGRVSDUDYHQGDVHUYLUmRFRPRJDUDQWLD2FUpGLWRpVXVWHQWiYHO
SRLVSHUPLWHTXHDVSHVVRDVDPSOLHPVHXSRGHUGHFRPSUDFRPRTXHHODVWrPHQmRXVDPPDLV
3UHWHQGHPRV RIHUHFHU FUpGLWR SDUD ³VXSHU YHQGHGRUHV´ HQWHQGLGRV FRPR RV YHQGHGRUHV GD
SODWDIRUPDPDLVDWLYRVFRPPDLRUQ~PHURGHYHQGDVHPHOKRUUDQTXHDGRVGHQWURGDSODWDIRUPDGR
(QMRHLGHPRGRDDQWHFLSDURVYDORUHVDUHFHEHUSRUYHQGDVIXWXUDV$LQGDHPIDVHGHDYDOLDomR
WpFQLFDHRSHUDFLRQDOHVVHVVHUYLoRVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVSDUDWHVWHVQDSODWDIRUPDDVVLPTXHWDO
IDVHIRUFRQFOXtGD
Ampliação dos serviços logísticos
$V WUDQVDo}HV GR (QMRHL VmR LQWHJUDGDV DR QRVVR ³logistic hub´ IHUUDPHQWD TXH FRQHFWD RV
YHQGHGRUHVFRPDVVROXo}HVGHHQWUHJDJDUDQWLQGRXPDH[SHULrQFLDWUDQVSDUHQWHQHVVHSURFHVVR
&RQVLGHUDPRVGRLVSDUkPHWURVFRPRHVVHQFLDLVSDUDDHQWUHJDQtYHOGHVHUYLoRHSUHoR(VVHVGRLV
IDWRUHV FRPELQDGRV DMXGDP D DXPHQWDU D FRQYHUVmR H UHFRUUrQFLD GH XVR GD SODWDIRUPD SRU
YHQGHGRUHVHFRPSUDGRUHV
2IHUHFHPRVDPSODVVROXo}HVSDUDRVQRVVRVXVXiULRVEHPFRPRFRPRUHGXomRGRFXVWRORJtVWLFR
HYDPRVFRQWLQXDULQYHVWLQGRQDDPSOLDomRGDUHGHGHSDUFHLURVSDUDHQWUHJDVGHORQJDGLVWkQFLDH
HQWUHJDVORFDLVQDVJUDQGHVUHJL}HVPHWURSROLWDQDV
Investimentos em tecnologia e inteligência artificial.
1RVVDSODWDIRUPDpGHVHQYROYLGDSRUWHFQRORJLDSUySULDDSRLDGDSHORQRVVRWLPHGHdata analytics
&RPHVVHILPDSUHVHQWDPRVDEDL[RDOJXQVSURMHWRVFRPSRWHQFLDOGHH[SDQVmR
Personalização
2 HQJDMDPHQWR GRV XVXiULRV HP QRVVD SODWDIRUPD QDYHJDQGR SHODV EXVFDV LQWHUDJLQGR FRP
SURGXWRVVHJXLQGRORMLQKDVHPDUFDVFRPSUDQGRpHVVHQFLDOSDUDRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRV1D
PHGLGD TXH R HQJDMDPHQWR DFRQWHFH D H[SHULrQFLD GR XVXiULR PHOKRUD GLVSDUDQGR QRWLILFDo}HV
TXDQGR VHXV SURGXWRV IDYRULWRV HQWUDP HP SURPRomR RX QRYLGDGHV GH VHX LQWHUHVVH DFDEDP GH
FKHJDUHPQRVVDSODWDIRUPD
'HVVD IRUPD D QRVVD SODWDIRUPD SHUPLWH TXH R XVXiULR PHOKRUH VXD SUySULD QDYHJDomR H
FRQWULEXLQGR DWLYDPHQWH SDUD D H[SHULrQFLD GRV RXWURV XVXiULRV QD QRVVD SODWDIRUPD GDQGR
GHVWDTXHSDUDRVPHOKRUHVSURGXWRVDSHUIHLoRDQGRGHIRUPDFRODERUDWLYDQRVVRLQYHQWiULR
(QWHQGHPRVHVVHFRPSRUWDPHQWRFRPRXPDJUDQGHRSRUWXQLGDGHSDUDWRUQDUDH[SHULrQFLDGHFDGD
XVXiULRPDLVSHUVRQDOL]DGDHLQWHUHVVDQWH1RVVDSODWDIRUPDSHUPLWHHLQFHQWLYDXPIOX[RFRQVWDQWH
GHLQWHUDo}HVHSUHWHQGHPRVXWLOL]DUFDGDYH]PDLVPRGHORVGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSDUDFRQHFWDU
LQWHUHVVHVHVSHFtILFRVFRPQRVVRDPSORLQYHQWiULRORMLQKDVHPDUFDV
$OpPGHSHUVRQDOL]DomRRVPRGHORVGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOVHUmRFDGDYH]PDLVLPSRUWDQWHVQD
HYROXomRGDQRVVDSODWDIRUPDIDFLOLWDQGRRFDGDVWURGHQRYRVDQ~QFLRVDMXGDQGRQDTXDOLILFDomRH
GHVFREHUWDGRVSURGXWRVPHOKRUDQGRDFRQYHUVmRGHFRPSUDSUHYHQGRHHYLWDQGRLQVXFHVVRVQD
H[SHULrQFLD
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Experiência do usuário.
$ XVDELOLGDGH H IDFLOLGDGH GH XVR GD QRVVD SODWDIRUPD WDPEpP VmR HOHPHQWRV HVVHQFLDLV TXH
SHUPLWHPDPDQXWHQomRHRFUHVFLPHQWRGRHQJDMDPHQWRIUHTXHQWHGDQRVVDFRPXQLGDGH6RPRV
UHIHUrQFLD QHVWH TXHVLWR PDV SUHWHQGHPRV FRQWLQXDU LQYHVWLQGR QD HYROXomR FRQVWDQWH GD QRVVD
SODWDIRUPDQDUHWHQomRGHQRVVRVXVXiULRVEXVFDQGRVHPSUHWUD]HUXPDH[SHULrQFLDWUDQVSDUHQWH
GHHQJDMDPHQWRQR(QMRHL
Satisfação da comunidade
*DUDQWLU D TXDOLGDGH GD H[SHULrQFLD QD QRVVD FRPXQLGDGH p IDWRU FKDYH SDUD R (QMRHL H SDUD D
UHFRUUrQFLD GRV QRVVRV FOLHQWHV 3UHWHQGHPRV LQYHVWLU FDGD YH] PDLV QHVVH WHPD FRP GHVWDTXH
SDUDDVVHJXLQWHVIUHQWHV
•

Qualificação e curadoria do inventário e dos vendedoresXVRFRQWtQXRGHWHFQRORJLDLQWHOLJrQFLD
DUWLILFLDO H LQWHUDo}HV SDUD PDQWHU D TXDOLGDGH GRV SURGXWRV TXDOLILFDU QRVVRV YHQGHGRUHV
JDUDQWLQGRDVHJXUDQoDHRVXFHVVRQDH[SHULrQFLDGRVXVXiULRV

•

AtendimentoDPSOLDomRGHLQYHVWLPHQWRHPDWHQGLPHQWRWDQWRHPWHFQRORJLDVHVLVWHPDVSDUD
IDFLOLWDURDXWRDWHQGLPHQWRHJDUDQWLUUDSLGH]QDUHVROXomRGHTXDOTXHUSUREOHPDRXG~YLGDGRV
QRVVRV XVXiULRV FRPR WDPEpP QD DPSOLDomR GH QRVVD HTXLSH H FDQDLV GH DWHQGLPHQWR DR
FOLHQWH

Visão ESG
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVVHEDVHLDQDHFRQRPLDFLUFXODULQFHQWLYDQGRDUHXWLOL]DomRHUHYHQGDGH
SHoDVGHURXSDVHPIXQomR(VVHQRYRFLFORFRODERUDFRPDUHGXomRGRLPSDFWRGDLQG~VWULDGD
PRGD VREUH R PHLR DPELHQWH LQFHQWLYDQGR D UHXWLOL]DomR 2 DOLQKDPHQWR GR QRVVR QHJyFLR DRV
FRQFHLWRV GH (6* environmental, social and governance  p LQWUtQVHFR jV QRVVDV DWLYLGDGHV H
RSHUDo}HV
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVSHUPLWHDH[SDQVmRGRPHUFDGRHQGHUHoiYHOWUDGLFLRQDOGHYHVWXiULR
DFHVVDQGRQmRDSHQDVRPHUFDGRGHYDUHMRGHURXSDVWUDGLFLRQDOPDVWDPEpPSRWHQFLDOPHQWHR
JXDUGDURXSDVGHWRGRVRVXVXiULRV
&RQVLGHUDQGRTXHHPPpGLDFHUFDGHGDVURXSDVGHXPDPXOKHUQmRVmRXWLOL]DGDVFRQIRUPH
GDGRVGR³2018 Resale Report´GDWKUHG83DUHYHQGDWRUQDVHXPyWLPRHVXVWHQWiYHOQHJyFLR
SHUPLWHXPDUHQGDH[WUDSDUDRYHQGHGRUDDTXLVLomRGHXPDSHoDPDLVDFHVVtYHOSHORFRPSUDGRU
HXPDGLPLQXLomRQRLPSDFWRDPELHQWDOFDXVDGRDRSODQHWD
7DPEpPHVWDPRVVRFLDOPHQWHHQJDMDGRVHWRGDVDVSHoDVTXHFKHJDPSDUDDRIHUWDQRHQMX352
HTXHQmRVmRDSURYDGDVHPQRVVDSODWDIRUPDSRUQmRHVWDUHPHPERPHVWDGRSDUDDYHQGDVmR
GRDGDVSDUDLQVWLWXLo}HVGHFDULGDGHFRPWRWDODFRUGRGRVGRQRVGDVSHoDV1RV~OWLPRVGRLVDQRV
R (QMRHL IRL UHVSRQViYHO SHOD RSHUDFLRQDOL]DomR GD GRDomR GH PDLV GH  PLO SHoDV SRU VHXV
XVXiULRV
&29,'
$206GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDO
GR &RURQDYtUXV &29,'  H HVWD GHFODUDomR GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV SRU SDUWH GDV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGRHPPHGLGDV
UHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHlockdownUHVWULo}HVDYLDJHQV
HWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHFRPpUFLRHPJHUDOHORFDLV
GHWUDEDOKR
0RQLWRUDPRVHPWHPSRUHDODHYROXomRGDVWUDQVDo}HVQDQRVVDSODWDIRUPDFRQVHJXLQGRSHUFHEHU
UDSLGDPHQWHYDULDo}HVFDXVDGDVSRUIDWRUHVH[WHUQRV2VLPSDFWRVGD&29,'IRUDPVHQWLGRVQR
ILQDOGRPrVGHPDUoRVHPLPSDFWRVPDWHULDLVVHQGRUDSLGDPHQWHUHFXSHUDGRV(RVLQGLFDGRUHV
VXEVHTXHQWHVDSUHVHQWDUDPWHQGrQFLDSRVLWLYD
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

$6RFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
D

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$&RPSDQKLDDWXDFRPRXPDSODWDIRUPDGHPDUNHWSODFHSRUPHLRGDTXDOVHXVXVXiULRVRXVHOOHUV
RIHUWDPSURGXWRVXVDGRVQDIRUPDGH³ORMDVYLUWXDLV´FXVWRPL]DGDV2(QMRHLUHDOL]DDLQWHUPHGLDomR
GDV FRPSUDV H YHQGDV UHDOL]DGDV HP VHX PDUNHWSODFH RIHUHFHQGR D PRGHUDomR GRV SURGXWRV D
VHUHP RIHUWDGRV SHORV VHOOHUV SRU PHLR GH XPD FXUDGRULD GH IRWRV H GHVFULomR GH WDLV EHQV H
SRVWHULRUPHQWHGLVSRQLELOL]DQGRRVSDUDYHQGDHPVXDSODWDIRUPD(PFRQWUDSDUWLGDD(QMRHLUHFHEH
XPDFRPLVVmRGHHVREUHRYDORUGDWUDQVDomRSDUDRVSURGXWRVDEDL[RGH5H
DFLPD GH 5 UHVSHFWLYDPHQWH RX  TXDQGR UHDOL]DGD SRU PHLR GR (QMRHL 3UR 3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E

UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

$ UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLD DGYpP GH VHX ~QLFR VHJPHQWR RSHUDFLRQDO GH
LQWHUPHGLDomRGRFRPpUFLRRQOLQH marketplace $SUHVHQWDPRVDEDL[RDUHFHLWDSURYHQLHQWHGHVWH
~QLFRVHJPHQWRQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHQRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

HPPLOKDUHV
GHUHDLV
H[FHWR 
,QWHUPHGLDomR
GRFRPpUFLR
RQOLQH
marketplace 
5HFHLWD
RSHUDFLRQDO
OtTXLGD

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD
2SUHMXt]ROtTXLGRGD&RPSDQKLDDGYpPGHVHX~QLFRVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGHLQWHUPHGLDomRGR
FRPpUFLR RQOLQH marketplace  $SUHVHQWDPRV DEDL[R R SUHMXt]R OtTXLGR SURYHQLHQWH GHVWH ~QLFR
VHJPHQWRQRVSHUtRGRVGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

HPPLOKDUHV
GHUHDLV
H[FHWR 
,QWHUPHGLDomR
GRFRPpUFLR
RQOLQH
marketplace 
3UHMXt]R
OtTXLGR

3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLXPSURFHVVRGHSURGXomR
E

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

&RQIRUPHPHQFLRQDGRD&RPSDQKLDDWXDFRPRXPDSODWDIRUPDGHmarketplaceSRUPHLRGDTXDO
VHXV XVXiULRV RX sellers RIHUWDP SURGXWRV XVDGRV QD IRUPD GH ³ORMDV YLUWXDLV´ FXVWRPL]DGDV 2
(QMRHLUHDOL]DDLQWHUPHGLDomRGDVFRPSUDVHYHQGDVUHDOL]DGDVHPVHXmarketplaceRIHUHFHQGRD
PRGHUDomR GRV SURGXWRV D VHUHP RIHUWDGRV SHORV sellers SRU PHLR GH XPD FXUDGRULD GH IRWRV H
GHVFULomRGHWDLVEHQVHSRVWHULRUPHQWHGLVSRQLELOL]DQGRRVSDUDYHQGDHPVXDSODWDIRUPD
$&RPSDQKLDRIHUHFHXPDH[SHULrQFLDVLPSOHVDRsellerQRWRFDQWHDRIUHWH$RUHDOL]DUXPDYHQGD
RsellerSRGHUiLPSULPLUXPDHWLTXHWDHSRVWDURSURGXWRQRVSDUFHLURVORJtVWLFRVVHPSUHFLVDUUHDOL]DU
QHQKXP SDJDPHQWR $R WpUPLQR GD WUDQVDomR R YDORU GD FRSDUWLFLSDomR VH DSOLFiYHO VHUi
GHVFRQWDGRGRSDJDPHQWRGRseller$OpPGDFRSDUWLFLSDomRGRsellerRFRPSUDGRUFRQWULEXLSDUD
RSDJDPHQWRGRIUHWHQRPRPHQWRGDFRPSUD$&RPSDQKLDWDPEpPFRQWULEXLSDUDRSDJDPHQWRGR
IUHWHDWUDYpVGHVXDVSROtWLFDVFRPHUFLDLVGHVXEVtGLRGHIUHWHTXHSHUPLWHPXPPHQRUIUHWHYLVWR
SHORVXVXiULRVDXPHQWDQGRDWD[DGHFRQYHUVmR
1RILQDOGHD&RPSDQKLDSDVVRXDWDPEpPRIHUHFHUVXDSODWDIRUPDHPXPDQRYDPRGDOLGDGH
GHQRPLQDGD (QMRHL 3UR 3RU PHLR GHVWH QRYR VHUYLoR RV XVXiULRV TXH DVVLP GHVHMDUHP SRGHP
HQYLDU RV SURGXWRV D VHUHP RIHUWDGRV SDUD R WLPH (QMRHL TXH UHDOL]D D WULDJHP R FDGDVWUR H DV
IRWRJUDILDVGHWDLVLWHQVHVWDEHOHFHXPDVXJHVWmRGHSUHoRSDUDFDGDSURGXWRHSRUILPUHDOL]DD
VXD SXEOLFDomR SDUD YHQGD QD ³ORMD YLUWXDO´ GR UHVSHFWLYR XVXiULR QD SODWDIRUPD GR (QMRHL $
&RPSDQKLDPDQWpPRVLWHQVHVWRFDGRVQRFHQWURGHGLVWULEXLomRHP(PEXGDV$UWHVQR(VWDGRGH
6mR3DXORHUHDOL]DDGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVDVVLPTXHHOHVIRUHPDGTXLULGRVQRmarketplace
(PGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGR&29,'D&RPSDQKLDSDVVRXDIRUQHFHUVHUYLoRVGHFROHWDGRV
SURGXWRVDVHUHPYHQGLGRVSHORVsellers HPVXDUHVSHFWLYDUHVLGrQFLDHHQFDPLQKDPHQWRGHVWHV
LWHQVDWpXPDDJrQFLDGRV&RUUHLRV7DOVHUYLoRFRQKHFLGRFRPR³/HYH/i´pRSULPHLURSDVVRGD
&RPSDQKLDSDUDDSULPRUDUDLQGDPDLVH[SHULrQFLDHFRQYHQLrQFLDGHVHXVXVXiULRVFRPRXVRGD
SODWDIRUPD SULQFLSDOPHQWH HP WHUPRV ORJtVWLFRV 1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD YHP UHDOL]DQGR
HVWXGRVSDUDDLPSOHPHQWDomRGHVHUYLoRVORJtVWLFRVSUySULRVRXWHUFHLUL]DGRVTXHUHDOL]DUmRWRGR
RSURFHVVRGHFROHWDHHQWUHJDGRVSURGXWRVRIHUWDGRVSRUQRVVRVsellersVHPDQHFHVVLGDGHGH
XWLOL]DomRGRV&RUUHLRV
0DUNHWLQJH&DQDLVGH&RPXQLFDomR
7HQGR HP YLVWD D VXD RSHUDomR GLJLWDO D &RPSDQKLD SRVVXL XPD HVWUDWpJLD GH PDUNHWLQJ
GLYHUVLILFDGDHPGLYHUVRVFDQDLV
8P GRV SULQFLSDLV FDQDLV GH marketing GD &RPSDQKLD VmR RV Mi WUDGLFLRQDLV PHFDQLVPRV GH
SHVTXLVD FRPR *RRJOH %LQJ H <DKRR SRU PHLR GR TXDO RV FRQVXPLGRUHV UHDOL]DP D EXVFD GH
DOJXPSURGXWRHSRGHPVHUGLUHFLRQDGRVSDUDRwebsite GD(QMRHLFDVRRLWHPHVWHMDGLVSRQtYHOHP
QRVVDSODWDIRUPD
2DSOLFDWLYR(QMRHLGLVSRQtYHOQDVSULQFLSDLVORMDVGHDSOLFDWLYRVSDUDFHOXODUFRPRD$SS6WRUHHD
*RRJOH3OD\WDPEpPPHUHFHGHVWDTXHQDHVWUDWpJLDGHmarketingGD&RPSDQKLD3RUPHLRGHOH
RV XVXiULRV SRGHP GHVIUXWDU GD H[SHULrQFLD FRPSOHWD GH VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD
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SRGHQGRUHFHEHUQRWLILFDo}HVHPWHPSRUHDOVREUHRVQRYRVSURGXWRVRIHUWDGRVQDSODWDIRUPDEHP
FRPRVREUHDYHQGDGHSURGXWRVRXUHFHELPHQWRGHSDJDPHQWRVQRFDVRGRVsellers
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDXWLOL]DPtGLDVVRFLDLVWDLVFRPR)DFHERRN,QVWDJUDPH7ZLWWHUSDUD
DGLYXOJDomRGHVXDPDUFDFRQWDQGRFRPSHUILVSUySULRVHPFDGDXPDGHVVDVUHGHVVRFLDLVSRU
PHLR GR TXDO VmR GLYXOJDGRV DOpP GH SURGXWRV VHOHFLRQDGRV RIHUHFLGRV QD SODWDIRUPD WRGDV DV
FRPXQLFDo}HVHQRYLGDGHVDRVVHXVXVXiULRV
$HVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJGD&RPSDQKLDFRQWDWDPEpPFRPDSDUWLFLSDomRHPPHLRVWUDGLFLRQDLV
GHFRPXQLFDomRFRPRDWHOHYLVmR3RUPHLRGRSURJUDPDWHOHYLVLYRQRFDQDO*17'HVHQJDYHWD
FRQGX]LGR SHOD DWUL] )HUQDQGD 3DHV /HPH D SODWDIRUPD GD (QMRHL p XWLOL]DGD SDUD D YHQGD GH
SURGXWRVGHFHOHEULGDGHVTXHSDUWLFLSDPGRSURJUDPD2VLWHQVVmRYHQGLGRVHWRGRRGLQKHLURp
UHYHUWLGRSDUDR,1&$YROXQWiULRGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&kQFHU
3RU ILP D &RPSDQKLD FRQWD FRP FRQWUDWRV FHOHEUDGRV FRP LQIOXHQFLDGRUHV GLJLWDLV digital
influencers TXHGLYXOJDPDSODWDIRUPDHUHDOL]DPDYHQGDGHVHXVLWHQVHPQRVVRmarketplace
3DJDPHQWRV
$&RPSDQKLDRIHUHFHDLQWHUPHGLDomRGDVFRPSUDVHYHQGDVUHDOL]DGDVHPVXDSODWDIRUPDDWUDYpV
GH PpWRGRV GH SDJDPHQWR RQOLQH H RIIOLQH H[LVWHQWHV FRPR FDUWmR GH FUpGLWR EROHWR EDQFiULR H
WUDQVDo}HVGHXPVDOGRSDJDPHQWRGHFRQWDH[LVWHQWHQDFRQWDRIHUHFLGDSHOD&RPSDQKLDDRVVHXV
XVXiULRVR(QMXEDQNSDUDRXWUDFRQWD(QMRHL
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRpXPEDQFRRXXPDLQVWLWXLomRGHSDJDPHQWRQRVWHUPRVGD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOQmRpSRVVtYHODFHVVDUGLUHWDPHQWHDVEDQGHLUDVGHFDUW}HVGHFUpGLWR
SDUDDUHDOL]DomRGHSDJDPHQWRV&RPRUHVXOWDGRD&RPSDQKLDSRVVXLLQWHJUDo}HVHFRQWUDWRVFRP
LQVWLWXLo}HVGHSDJDPHQWRVXMHLWDVjUHJXODPHQWDomRGR%DQFR&HQWUDOSDUDDVVLPSRGHUUHFHEHU
SDJDPHQWRVHPVXDSODWDIRUPDYLDFDUWmRGHFUpGLWRHEROHWRVEDQFiULRV$WXDOPHQWHD&RPSDQKLD
FRQWUDWRFRPGXDVLQVWLWXLo}HVGHSDJDPHQWRDVVXEDGTXLUHQWHV:LUHFDUGH3DJDUPH
7HFQRORJLDVXWLOL]DGDV
7RGDWHFQRORJLDXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLDIRLHPVXDHVVrQFLDGHVHQYROYLGDSHORGHSDUWDPHQWRGH
WHFQRORJLDSUySULR7RGDVDVELEOLRWHFDVGHFyGLJRXWLOL]DGDVHPQRVVRVRIWZDUHVmRopen sourceH
FRPOLFHQoDVUHFRPHQGDGDVSHODFree Software Foundation
&RPRRVLVWHPDSULQFLSDODSSVHVHUYLoRVDX[LOLDUHVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDIRUDPGHVHQYROYLGRV
LQWHUQDPHQWHD&RPSDQKLDWHPDYDQWDJHPGHQmRGHSHQGHUGHWHUFHLURVSDUDDFULDomRGHQRYDV




 ³Instituição de pagamento´VLJQLILFDDLQVWLWXLomRMXUtGLFDTXHSDUWLFLSDGHXPRXPDLVDUUDQMRVGHSDJDPHQWRVHVHGHGLFD
DH[HFXWDUFRPRVXDDWLYLGDGHSULQFLSDORXDFHVVyULDRVVHUYLoRVGHSDJDPHQWRGHVFULWRVQRDUWLJRLQFLVR,,,GD/HL
SDUDWLWXODUHVGHFDUW}HVRXHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVLQFOXLQGRDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPDSUHVWDomR
GHVHUYLoRVGHSDJDPHQWR(VSHFLILFDPHQWHFRPEDVHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUR%DQFR&HQWUDORSWRXSRUUHVWULQJLU
DGHILQLomRGHLQVWLWXLo}HVGHSDJDPHQWRFRQIRUPHSUHYLVWRQD/HLSDUDLQFOXLUDSHQDVDTXHODVHQWLGDGHVTXH
SRGHPVHUFODVVLILFDGDVHPXPDGDVVHJXLQWHVWUrVFDWHJRULDV L HPLVVRUGHPHLRVHOHWU{QLFRVGLQKHLUR LQVWUXPHQWRVGH
SDJDPHQWR SUpSDJRV  LL  HPLVVRU GH LQVWUXPHQWRV GH SDJDPHQWR SyVSDJRV SRU H[HPSOR FDUW}HV GH FUpGLWR  H LLL 
DGTXLUHQWHVHVXEDGTXLUHQWHV

 ³Bandeiras de cartão´ VmR DV HPSUHVDV TXH UHJXODP R PHUFDGR GH FDUW}HV GH FUpGLWR FRPR 9LVD H 0DVWHU&DUG (ODV
SDGURQL]DPRPRGHORGHFRPRDVDGTXLUHQWHVHVXEDGTXLUHQWHVGHYHPSURFHVVDUVHXVFDUW}HVHDLQGDVmRUHVSRQViYHLV
SHODSUHFLILFDomRGRVGLIHUHQWHVWLSRVGHHVWDEHOHFLPHQWR

 ³Subadquirente´VLJQLILFDXPDLQVWLWXLomRGHSDJDPHQWRTXHVHPJHULUFRQWDVGHSDJDPHQWRSUHVWDRVVHJXLQWHVVHUYLoRV
L DFUHGLWDomRGHGHVWLQDWiULRVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSDJDPHQWRHPLWLGRVSRUXPDLQVWLWXLomRGHSDJDPHQWR
RXLQVWLWXLomRILQDQFHLUDSDUWLFLSDQWHQRPHVPRHVTXHPDGHSDJDPHQWRH LL SDUWLFLSDomRQRSURFHVVRGHOLTXLGDomRGDV
RSHUDo}HVGHSDJDPHQWRFRPRFUHGRUSHUDQWHRHPLVVRUGRFDUWmRGHDFRUGRFRPDVUHJUDVGRHVTXHPDGHSDJDPHQWR
2VXEDGTXLUHQWHUHFHEHRVGHWDOKHVGDWUDQVDomRGRJDWHZD\GRFRPHUFLDQWHSDVVDRVjDGTXLUHQWHHDRHPLVVRUGR
FDUWmR SDUD DXWRUL]DomR SRU PHLR GR DUUDQMR GH SDJDPHQWR SDUD DVVLP ILQDOL]DU R SURFHVVDPHQWR GD WUDQVDomR 2
VXEDGTXLUHQWHRUJDQL]DDOLTXLGDomRGDWUDQVDomRHFUHGLWDDFRQWDEDQFiULDGRFRPHUFLDQWHFRPRVIXQGRVGHDFRUGR
FRPVHXFRQWUDWRGHVHUYLoRFRPRFRPHUFLDQWH2VXEDGTXLUHQWHWDPEpPSURFHVVDTXDLVTXHUHVWRUQRVHFKDUJHEDFNV
TXHSRVVDPVHUUHFHELGRVSRUPHLRGRHPLVVRUGRFDUWmRHPUHODomRjVWUDQVDo}HVGRFRQVXPLGRUFRPRVFRPHUFLDQWHV
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IXQFLRQDOLGDGHVHWRWDOOLEHUGDGHSDUDDOWHUDURXHYROXLURVRIWZDUHGDIRUPDPDLVDGHTXDGDSDUDVHX
FUHVFLPHQWR H GLUHFLRQDPHQWR 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD WHP PDLRU IOH[LELOLGDGH LQFOXVLYH QD
VROXomRGHSUREOHPDVGHVRIWZDUHLQWHUQDPHQWHFRPPDLRUYHORFLGDGHHGHQWURGHXPFURQRJUDPD
SUySULRVHPGHSHQGHUGHWHUFHLURV2GHVHQYROYLPHQWRSUySULRGHVRIWZDUHWDPEpPRIHUHFHPDLRU
SURWHomR FRQWUD IDOKDV UHODFLRQDGDV D ³DWDTXHV GH GLD ]HUR´ XPD YH] TXH HVVD PRGDOLGDGH GH
hackeamentoTXHVHEDVHLDHPIUDTXH]DVQmRLGHQWLILFDGDVSHORGHVHQYROYHGRUWHPPDLRULPSDFWR
HPVRIWZDUHVTXHVHXWLOL]DPGHSODWDIRUPDVFRPPDLRUH[SRVLomRHDPSODXWLOL]DomRQRPHUFDGR
F

FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

2 (QMRHL p XP marketplace EUDVLOHLUR GH FRPHUFLDOL]DomR GH URXSDV DFHVVyULRV PyYHLV
HOHWURGRPpVWLFRVHRXWURVREMHWRVVHQGRRIRFRHPLWHQVGHPRGD1DSODWDIRUPDRVXVXiULRVSRGHP
YHQGHUSHoDVTXHQmRXWLOL]DPHFRPSUDURXWUDVGHYiULDVPDUFDV QRYDVRXXVDGDV $WXDOPHQWH
H[LVWHPVHJPHQWRVPDVFXOLQRIHPLQLQRLQIDQWLOHRXWURV PyYHLVHOHWU{QLFRVWHOHIRQLDHWF 2
IRFRGDFRPSDQKLDpDFRPHUFLDOL]DomRGHLWHQVGHPRGD
'HVWDPDQHLUDR(QMRHLHVWiLQVHULGRQRPHUFDGRGHHFRPPHUFHEUDVLOHLURFRPIRFRQRYDUHMRGH
PRGDHHFRQRPLDFLUFXODU
9LVmRJHUDOGR e-commerce
2 IDWXUDPHQWR GR HFRPPHUFH QR %UDVLO DSUHVHQWRX FUHVFLPHQWR VLJQLILFDWLYR HQWUH  H 
6HJXQGRD(ELWRHFRPPHUFHIDWXURX5ELOK}HVHPUHJLVWUDQGRXPFUHVFLPHQWRPpGLR
DQXDOGHGHVGH$LQGDHPDWLQJLXXPS~EOLFRGHPLOK}HVGHFRQVXPLGRUHVTXH
FRPSUDUDP SHOR PHQRV XPD YH] QHVVH SHUtRGR DFUpVFLPR GH  HP UHODomR D  H XP
FUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGHGHVGH$GLFLRQDOPHQWHVHJXLQGRDWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWR
QRVYROXPHVRVWLFNHWVPpGLRVWDPEpPFUHVFHUDPHQWUHHDXP&$*5GHFKHJDQGR
HP5JDVWRVHPPpGLDSRUWUDQVDomRHP2DFHVVRSHODSRSXODomREUDVLOHLUDDPDLVGH
 PLOK}HV GH FDUW}HV GH FUpGLWRV DWLYRV   GH DFRUGR FRP R %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO
FRUURERUDQGR DLQGD PDLV SDUD D H[SDQVmR GD SDUWLFLSDomR GR HFRPPHUFH EUDVLOHLUR )DWRUHV
VRFLRHFRQ{PLFRVGmRVXSRUWHjDFHOHUDGDH[SDQVmRGRFRPpUFLRHOHWU{QLFRHPQRVVRSDtVVHQGR
DVPDLVUHSUHVHQWDWLYDVOLVWDGDVDVHJXLU
)DWXUDPHQWRGRHFRPPHUFHQR%UDVLO 5PLOK}HV 



































)RQWH(ELW
•

0HVPRFRPJUDQGHDXGLrQFLDRQOLQHH[LVWHRSRUWXQLGDGHGHLQFUHPHQWRGDSHQHWUDomR

6HJXQGRRGDWDUHSRUWGD:H$UH6RFLDOR%UDVLOSRVVXtDPLOK}HVGHXVXiULRVFRPDFHVVRj
,QWHUQHWHPMDQHLURGH$LQGDTXHSRVVXDXPDDXGLrQFLDQXPHURVDDSRSXODomRFRPDFHVVR
j,QWHUQHWUHSUHVHQWDYDGDSRSXODomREUDVLOHLUD3DtVHVFRPRRV(VWDGRV8QLGRV-DSmRH5HLQR
8QLGRGHWrPDWXDOPHQWHtQGLFHVGHHUHVSHFWLYDPHQWH7RPDQGRVHFRPRH[HPSOR
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DSHQHWUDomRGRV(VWDGRV8QLGRVRSRWHQFLDOGHS~EOLFRDGLFLRQDOGR%UDVLODOFDQoDULDPLOK}HV
GRVVHXVDWXDLVPLOK}HVGHKDELWDQWHV
8VXiULRVGHLQWHUQHW GRWRWDOGDSRSXODomR 


)RQWH&HWLF
•

0HVPR FRP R IRUWH FUHVFLPHQWR GRV ~OWLPRV DQRV D SHQHWUDomR GR HFRPPHUFH QR YDUHMR
EUDVLOHLURFRQWLQXDEDL[D

8PGRVIDWRUHVTXHFRODERUDUiVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUDDDFHOHUDomRGRYDUHMRRQOLQHQR%UDVLOpD
QXPHURVD SRSXODomR MRYHP GR SDtV TXH GH DFRUGR FRP R ,%*( &HQVR   VRPD
DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH EUDVLOHLURV DEDL[R GH  DQRV $OpP GLVVR HVVD H[SDQVmR p
UHIRUoDGDSHORFUHVFLPHQWRGHFRQVXPLGRUHVGLJLWDLVQRSDtV HP VXSHULRUDRXWURVSDtVHV
GHVHQYROYLGRV FRPR R (VWDGRV 8QLGRV TXH DSUHVHQWRX FUHVFLPHQWR GH  (QWUHWDQWR H
IDYRUDYHOPHQWHDRHFRPPHUFHRSHUILOGRFRQVXPLGRUHOHWU{QLFRpEDVWDQWHGLYHUVLILFDGRIXJLQGR
GHHVWHUHyWLSRVGHIDL[DHWiULDHJrQHUR$LGDGHPpGLDGRFRQVXPLGRUEUDVLOHLURpGHDQRVFRP
JUDQGHKRPRJHQHLGDGHRS~EOLFRIHPLQLQRUHSUHVHQWDGHDFRUGRFRP(ELW
$SHVDUGHVXDDFHOHUDGDH[SDQVmRRFRPpUFLRHOHWU{QLFRDLQGDDSUHVHQWDQR%UDVLOXPDUHGX]LGD
FRQWULEXLomRDRYDUHMR$SDUWLFLSDomRGHDVHJXQGRRHFRPPHUFHEUDVLOIRUWDOHFHRUDFLRQDO
GHDPSODRSRUWXQLGDGHGHFUHVFLPHQWRGRSDtVTXDQGRFRPSDUDGRDPHUFDGRVGHVHQYROYLGRVFRPR
RV(VWDGRV8QLGRVHR5HLQR8QLGRTXHQRPHVPRSHUtRGRMiSRVVXtDPXPDSDUWLFLSDomRGH
HUHVSHFWLYDPHQWHDOpPGD&KLQDFRP
2 JUDQGH SURSXOVRU GR FUHVFLPHQWR GR FRPpUFLR HOHWU{QLFR VmR RV HFRQVXPLGRUHV H D SUHVHQoD
GHVVHV QR %UDVLO DLQGD p VLJQLILFDWLYDPHQWH EDL[D QmR VRPHQWH YLV D YLV SDtVHV GHVHQYROYLGRV
&RQIRUPHGDGRVGR&HWLF±&HQWUR5HJLRQDOGH(VWXGRVSDUDR'HVHQYROYLPHQWRGD6RFLHGDGHGD
,QIRUPDomRDSHQHWUDomRGHHFRQVXPLGRUHVFRPRSHUFHQWXDOGRV XVXiULRVGH,QWHUQHWHP
FRUUHVSRQGLDDQR%UDVLOHGHDFRUGRFRPXPUHODWyULRGD:H$UH6RFLDOHVWHSHUFHQWXDOHUD
GH  QD &KLQD  QD &RUpLD GR 6XO  QRV (VWDGRV 8QLGRV  QD ËQGLD H  QD
$OHPDQKD$ UDSLGH] H IDFLOLGDGH GH DFHVVR j LQIRUPDomR QD LQWHUQHW H FRPSDUDomR GH SUHoRV
SUDWLFDGRVTXHQRFRPpUFLRHOHWU{QLFRHPJHUDOHVWmRDEDL[RGDTXHOHVGRYDUHMRItVLFRDXPHQWDP
DLQGDPDLVDSHUVSHFWLYDGHPDLRUUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHVWHFDQDO$EXVFDRQOLQHMiSRVVXLKRMHXP
SDSHOSURWDJRQLVWDQRVXSRUWHDRFRQVXPLGRUSDUDGHFLVmRGHFRPSUD
•

(QJDMDPHQWR GD SRSXODomR EUDVLOHLUD QD LQWHUQHW H QDV PtGLDV VRFLDLV H DSULPRUDPHQWR GH
SODWDIRUPDV marketplace

6HJXQGRGDGRVGD:H$UH6RFLDODSRSXODomREUDVLOHLUDWHPXPDGDVWD[DVPXQGLDLVPDLVDOWDVGH
WHPSRGHGLFDGRjLQWHUQHWFRPXPDPpGLDGHPLQXWRVSRUGLD HPFRPSDUDomRDPLQXWRV
QRV(VWDGRV8QLGRVPLQXWRVQR5HLQR8QLGRHPLQXWRVQD&KLQD HQDVPtGLDVVRFLDLVFRP
XPDPpGLDGHPLQXWRVSRUGLD FRPSDUDGRDPLQXWRVSRUGLDQR0p[LFRPLQXWRVQRV
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(VWDGRV8QLGRVPLQXWRVQR5HLQR8QLGRHPLQXWRVQD)UDQoD $RGHGLFDUPDLVGHKRUDV
GLiULDV FRQHFWDGD j LQWHUQHW H jV PtGLDV VRFLDLV DFUHGLWDPRV TXH D SRSXODomR EUDVLOHLUD SRVVXL
LPSRUWDQWHV FDUDFWHUtVWLFDV SDUD R FRQWtQXR GHVHQYROYLPHQWR GR VHWRU GH HFRPPHUFH QR %UDVLO
DXPHQWDQGR WDPEpP D SHQHWUDomR GH YHQGDV GR VHWRU QR YDUHMR YLVjYLV D HFRQRPLDV PDLV
PDGXUDV
2 GHVHQYROYLPHQWR H[SUHVVLYR GDV SODWDIRUPDV marketplace QR %UDVLO WHP SHUPLWLGR XP DPSOR
DFHVVRRQOLQHDXPDJDPDVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUGHSURGXWRVYHUVXVDVTXHVmRWUDGLFLRQDOPHQWH
RIHUWDGDVHPORMDVItVLFDVUHVXOWDQGRHPXPDH[SHULrQFLDGHFRPSUDPDLVFRPSOHWDHHIHWLYDSDUD
RVFRQVXPLGRUHV2TXHDQWHULRUPHQWHSUHFLVDYDVHUSURFXUDGRHPORMDVItVLFDVRXVLWHVGLIHUHQWHV
DWXDOPHQWHSRGHVHUFRPSUDGRHPXPVyOXJDUFRQVHTXHQWHPHQWHFRPXPDXPHQWRQRYROXPHGH
FRPSUDVUHFHLWDVHUHQWDELOLGDGH
•

3DSHOGRVGLVSRVLWLYRVPyYHLVFDGDYH]PDLVDFHQWXDGRQDVFRPSUDVRQOLQH

'HDFRUGRFRPXPHVWXGRGD)*9R%UDVLOSRVVXLXPDDOWDSHQHWUDomRGHGLVSRVLWLYRVFHOXODUHV
SRVVXLQGR PDLV GH  GLVSRVLWLYR SRU KDELWDQWH QR WRWDO GH  PLOK}HV GH GLVSRVLWLYRV (VVD DOWD
SHQHWUDomRpIDFLOLWDGDSHODLQIUDHVWUXWXUDGHWHOHFRPXQLFDo}HVEUDVLOHLUDFRPFREHUWXUDGHPDLVGH
GDSRSXODomRjFRQH[mR*HPMXQKRGHVHJXQGRGDGRVGD7HOHFR
2UHODWyULRGD3HVTXLVD7,&'RPLFtOLRVGHGD&HWLFPRVWUDRFUHVFLPHQWRGRXVRGHFHOXODUHV
SHORVXVXiULRVGHLQWHUQHW(PGRVXVXiULRVGHLQWHUQHWXVDYDPLQWHUQHWSHORFHOXODU
GRWRWDOGHXVXiULRVGHLQWHUQHWSRUGLVSRVLWLYRXWLOL]DGR


)RQWH&HWLF
8PUHODWyULRSUHSDUDGRSHOR3HZ5HVHDUFK&HQWHUHPFRORFDR%UDVLOFRPROtGHUHPXVRGH
VPDUWSKRQHVHQWUHSDtVHVHPHUJHQWHV1RHQWDQWRDPHVPDSHVTXLVDPRVWUDTXHGRVDGXOWRV
QRSDtVWHPXPVPDUWSKRQHHQTXDQWRWrPXPDSDUHOKRPyYHOQmRLQWHOLJHQWH$GLFLRQDOPHQWH
QmRWHPDFHVVRDTXDOTXHUIRUPDGHWHFQRORJLDPyYHO
$ FRPELQDomR GD LQIUDHVWUXWXUD HVWDEHOHFLGD R HOHYDGR tQGLFH GH FRQHFWLYLGDGH GD SRSXODomR
EUDVLOHLUDHRSURJQyVWLFRSRVLWLYRGHH[SDQVmRGRPHUFDGRGHVPDUWSKRQHVUHVXOWRXQRDXPHQWR
VLJQLILFDWLYRGRVFKDPDGRVHFRQVXPLGRUHV
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1R ILQDO GR SULPHLUR WULPHVWUH GH  D VRFLHGDGH EUDVLOHLUD IRL LPSDFWDGD SHOD FULVH PXQGLDO
FDXVDGD SHOR &29,' LQFOXVLYH FRP IHFKDPHQWRV GH VKRSSLQJ FHQWHUV SHOR SDtV$SHVDU GRV
HIHLWRVQHJDWLYRVGDFULVHKRXYHWDPEpPXPFUHVFLPHQWRQRHFRPPHUFHQR%UDVLOXPHVWXGRIHLWR
SHOD1=1,QWHOOLJHQFHPRVWUDTXHGRVEUDVLOHLURVFRQVLGHUDPUHDYDOLDUVHXVJDVWRVVHQGRTXH
DILUPDPTXHSUHWHQGHPDXPHQWDURYROXPHGHFRPSUDVRQOLQH
L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDWXDFRPRXPmarketplaceFRPFDUDFWHUtVWLFDVPXLWR
GLVWLQWDVGRVGHPDLVplayers onlineHofflineGRPHUFDGRGDPRGDHSRULVVRQmRKiTXHVHIDODUHP
SDUWLFLSDomRGHPHUFDGRRXSULQFLSDLVFRPSHWLGRUHV
LL 

FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

9LVmRJHUDOGRPHUFDGRGHYDUHMRPRGDQR%UDVLO
'HDFRUGRFRPR,%*(RYROXPHGHYHQGDVGRFRPpUFLRYDUHMLVWDDFXPXORXDOWDGHHP
DSyV UHJLVWUDU FUHVFLPHQWR GH  HP  H  HP  VXVWHQWDQGR GHVVD IRUPD
FUHVFLPHQWR SHOR WHUFHLUR DQR FRQVHFXWLYR 2 FUHVFLPHQWR GR FRPpUFLR YDUHMLVWD VXSHURX R
FUHVFLPHQWRGR3,%DSUHoRVGHPHUFDGRQRPHVPRSHUtRGRTXHIRLGHHPHP
HHP
&UHVFLPHQWRGRYROXPHGHYHQGDVGRFRPpUFLRYDUHMLVWDQR%UDVLO












)RQWH,%*(
2FUHVFLPHQWRGRFRQVXPRGHYDUHMRHVWiLQYHUVDPHQWHUHODFLRQDGRDRGHVHPSUHJRHjVWD[DVGH
MXURV(QWUHHR%UDVLOYLYHQFLRXFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVSRVLWLYDVFRPRDTXHGD
GDWD[DGHGHVHPSUHJR GHHPMDQDHPGH] HTXHGDGDWD[DGHMXURV6HOLF GH
HPMDQDHPGH] 
'HDFRUGRFRPRtQGLFHQRPLQDOGHYHQGDVQRYDUHMREUDVLOHLURGR,%*(pSRVVtYHOREVHUYDUDOpP
GRDXPHQWRGDVYHQGDVXPPHUFDGRPDLVDTXHFLGRQRWULPHVWUHGHFDGDDQR
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ËQGLFHQRPLQDOGHYHQGDVQRYDUHMREUDVLOHLUR PpGLD  
























)RQWH,%*(
8PFRPSRUWDPHQWRVLPLODUSRGHVHUREVHUYDGRSDUDRVHWRUGHWHFLGRVYHVWXiULRHFDOoDGRV
ËQGLFHQRPLQDOGHYHQGDVQRYDUHMREUDVLOHLUR±WHFLGRVYHVWXiULRHFDOoDGRV
PpGLD  

























)RQWH,%*(
1RPHUFDGRGLJLWDORYDUHMRGHPRGDWHYHXPIRUWHFUHVFLPHQWR6HJXQGRDHGLomRGRUHODWyULR
:HEVKRSSHUVRVHWRUGHURXSDVHFDOoDGRVWHYHXPFUHVFLPHQWRGHQRQ~PHURGHSHGLGRVQR
HFRPPHUFHHPTXDQGRFRPSDUDGRD2UHODWyULRDLQGDPRVWUDTXHRFUHVFLPHQWRGH
IDWXUDPHQWRGRHFRPPHUFHGRPHVPRVHWRUIRLGHFRQVLGHUDQGRRPHVPRSHUtRGR'HDFRUGR
FRPRHFRPPHUFHEUDVLORVHWRUGHYDUHMRGHPRGDRQOLQHUHSUHVHQWDYDHPDJRVWRGH
GRWRWDOGHSHGLGRVGRHFRPPHUFH
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9DULDomR YV GRQ~PHURGHSHGLGRVHIDWXUDPHQWRQRHFRPPHUFH


)RQWH(ELW
Tendência global de economia circular
6HJXQGRD)RUEHVPHVPRFRPRVHWRUGHYDUHMRHPTXHGDGHYLGRiUHVXOWDGRVEDL[RVHXPDJXHUUD
FRPHUFLDOVHPILPRVQ~PHURVGHUHYHQGDHVWmRFUHVFHQGR8PDSHVTXLVDUHDOL]DGDSHODWKUHG8S
PRVWURX XP DXPHQWR H[SUHVVLYR GH Q~PHUR GH PXOKHUHV TXH HVWmR DEHUWDV SDUD FRPSUDUHP
SURGXWRVsecondhand(VVDSHVTXLVDUHYHODTXHHPGDVPXOKHUHVPDLRUHVGHDQRV
HVWmR DEHUWDV D FRPSUDUHP SURGXWRV secondhand FRPSDUDGR FRP DSHQDV  HP  2V
SURGXWRVFRQVLGHUDGRVsecondhand WHPXPDH[SHFWDWLYDGHXPDOWRFUHVFLPHQWRQRVSUy[LPRVFLQFR
DQRVVHJXQGRDWKUHG8S(VVHFUHVFLPHQWRpSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRDXPHQWRGHUHYHQGDVFRPR
PRVWUDRJUiILFRDEDL[R
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3URMHomRGRPHUFDGRGHSURGXWRVsecondhand 86EL 













'RDo}HV

5HYHQGD



)RQWHWKUHG8S*OREDO'DWD
6HJXQGRD0F.LQVH\FULRXVHXPQRYRQRUPDORQGHFRQVXPLGRUHVLQGLFDPTXHDGRWDUmRPXGDQoDV
FRPSRUWDPHQWDLVGHORQJRSUD]RPHVPRDSyVD&29,'&RQVXPLGRUHVWHQGHPDHFRQRPL]DU
GXUDQWH LQFHUWH]DV QD HFRQRPLD VHQGR D UHYHQGD GH SURGXWRV XPD DOWHUQDWLYD TXH DJUHJD YDORU
TXDQGRRVRUoDPHQWRVGDVIDPtOLDVGLPLQXHP8PDSHVTXLVDUHDOL]DGDSHODWKUHG8SLQGLFDTXH
HP  SHVVRDV FRPSUDP RX HVWmR DEHUWDV D FRPSUDUHP SURGXWRV secondhand  GRV
FRQVXPLGRUHV SODQHMDP FRUWDU VHX RUoDPHQWR GH YHVWXiULR QRV SUy[LPRV  PHVHV H  GRV
FRQVXPLGRUHVTXHDGRWDUDPKREELHVPDLVHFRQ{PLFRVGXUDQWHD&29,'SODQHMDPFRQWLQXDU2
JUiILFR DEDL[R GHPRQVWUD RQGH RV FRQVXPLGRUHV SODQHMDP ID]HU VXDV FRPSUDV QRV SUy[LPRV 
PHVHV
2QGHRVFRPSUDGRUHVSODQHMDPPXGDUVHXVJDVWRVQRVSUy[LPRVPHVHV  




/RMDVGH
GHSDUWDPHQWR









'HVFRQWRV

0RGDGD$PD]RQ




/X[R

GHSHVVRDVTXHSODQHMDPJDVWDUPDLV




6HFRQGKDQG

GHSHVVRDVTXHSODQHMDPJDVWDUPHQRV



)RQWHWKUHG8S
2PpWRGRGHUHYHQGDpPRYLGRSULQFLSDOPHQWHSRUJHUDUXPDUHQGDH[WUDLPSDFWRSRVLWLYRQRPHLR
DPELHQWHHJHUDUPDLVHVSDoRQRJXDUGDURXSD6HJXQGRDWKUHG8SDLQG~VWULDGHPRGDpXPDGDV
PDLVSROXHQWHVGRPXQGRHPPpGLDOLEUDVGH&2VmRHPLWLGRVSDUDDSURGXomRGHXPDFDOoD
MHDQV  JDO}HV GH iJXD SDUD XPD FDPLVHWD QRYD H  D FDGD  SHVVRDV MRJDP VXDV URXSDV
LQGHVHMDGDVGLUHWRQROL[R$LQGDGHDFRUGRFRPDWKUHG8SVHWRGRPXQGRFRPSUDVVHXPLWHPXVDGR
QR OXJDU GH XP LWHP QRYR GXUDQWH HVVH DQR KDYHULD XPD GLPLQXLomR GH  ELOK}HV GH OLEUDV GH
HPLVVmRGH&2ELOK}HVGHJDO}HVGHiJXDHPLOK}HVGHOLEUDVGHOL[R
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eHVSHUDGRTXHRYROXPHGHUHYHQGDVHMDVXSHULRUDfast sales DWpVHJXQGRDWKUHG8SFast
sales p XP WHUPR XWLOL]DGR SDUD GHVFUHYHU YDUHMLVWDV HVSHFLDOL]DGRV HP URXSDV FRP XPD UiSLGD
UHFXSHUDomRGHHVWRTXHHFXMRVPRGHORVGHQHJyFLRVGHSHQGHPGDYHQGDGHJUDQGHVYROXPHVD
SUHoRV JHUDOPHQWH EDL[RV SRU H[HPSOR =DUD + 0 H )RUHYHU  2 DXPHQWR GH UHYHQGD HP
FRPSDUDomRDfast salesHVWiUHSUHVHQWDGRQRJUiILFRDEDL[R
&RPSDUDomRGHUHYHQGDHfast sales 86EL 











5HYHQGD



Fast Sales



)RQWHWKUHG8S
1RWD'DGRVHPELOK}HVGH86
2FUHVFLPHQWRGHYHQGDVGHSURGXWRVsecondhandpFRQGX]LGRSHODJHUDomR=SHVVRDVFRP
DQRVRXPHQRV(VVDJHUDomRWHPFRPRSULRULGDGHDVXVWHQWDELOLGDGHRQGHQmRKiHVWLJPD
HPFRPSUDUSURGXWRVsecondhandHGRVFRPSUDGRUHVGDJHUDomR=FRPSUDPRXHVWmRDEHUWRV
D FRPSUDU SURGXWRV secondhand TXDQGR SUHFLVDP HFRQRPL]DU $GLFLRQDOPHQWH RXWUDV JHUDo}HV
WDPEpPWLYHUDPFUHVFLPHQWRQDFRPSUDGHSURGXWRVsecondhandFRPRPRVWUDRJUiILFRDEDL[R
3RUFHQWDJHPGHFDGDJUXSRGHLGDGHTXHFRPSUDUDPSURGXWRVsecondhand  




*HUDomR= 






0LOOHQQLDOV 



*HUDomR; 









%RRPHUV !



)RQWHWKUHG8S
G

HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDRIHUHFHSURGXWRVHPVXDSODWDIRUPDHPWRGDVDV
pSRFDVGRDQR
H

SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRGHSURGXomRHSRUWDQWRQmR
SRVVXLLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
E

VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
5HJXODomRUHODWLYDj3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV
$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
LQIRUPDomRSDVVtYHOGHLGHQWLILFDUXPDSHVVRDQDWXUDO SRGHPVHUXWLOL]DGRVSHODVRUJDQL]Do}HV
1R%UDVLODWpDJRVWRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGHIRUPDFDVXtVWLFDHSRQWXDOSRU
PHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLo}HVOHJDLVVHWRULDLVTXDLVVHMDP
•

D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVRGLUHLWRj
LQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP

•

R&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRV
SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV SDJDGRUHV
HVWDEHOHFHQGR LQFOXVLYH TXH R FRQVXPLGRU GHYH WHU DFHVVR DRV GDGRV SHVVRDLV TXH
FRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV

•

D/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DOWHUDGDHPDEULOGHTXHHVWDEHOHFHXUHJUDV
HVSHFtILFDVSDUDDFULDomRGHEDQFRVGHGDGRVGHERQVSDJDGRUHVGHWHUPLQDQGRTXHpGLUHLWR
GRFDGDVWUDGRGHQWUHRXWURVVHULQIRUPDGRSUHYLDPHQWHVREUHDLGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUH
RDUPD]HQDPHQWRHRREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXVGDGRVSHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRV
SHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV

•

R 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW /HL Q   TXH WUDWRX HP GLYHUVRV DUWLJRV VREUH D
SURWHomRGDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGDVSHVVRDVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmR
GHILQLXRFRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH

•

R 'HFUHWR UHJXODPHQWDGRU GR 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW 'HFUHWR Q   TXH GHQWUH
RXWUDV SURYLGrQFLDV GHILQLX GDGRV SHVVRDLV FRPR DTXHOHV UHODFLRQDGR j SHVVRD QDWXUDO
LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO WDLV FRPR Q~PHURV LGHQWLILFDGRUHV GDGRV ORFDFLRQDLV RX
LGHQWLILFDGRUHVHOHWU{QLFRVTXDQGRHVWHVHVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD

1RHQWDQWRFRPDSURPXOJDomRGD/*3'DVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
QR%UDVLOSDVVDUDPDVHUUHJXODGDVGHIRUPDJHUDO HQmRPDLVDSHQDVVHWRULDO SRUPHLRGHXP
VLVWHPDGHUHJUDVTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHRV
WUDWDPWUD]HQGRQRYDVREULJDo}HVHOLPLWDo}HVDVHUHPREVHUYDGDV
$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRD/*3'HVWDEHOHFHXPDVpULHGHSULQFtSLRVTXHGHYHPVHUREVHUYDGRVQR
WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV TXDLV VHMDP ILQDOLGDGH DGHTXDomR QHFHVVLGDGH OLYUH DFHVVR
TXDOLGDGHGRVGDGRVWUDQVSDUrQFLDVHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRH
SUHVWDomRGHFRQWDV
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSDtVRQGHHVWmRVHGLDGDVRXRQGHRVGDGRVVmRKRVSHGDGRVGHVGHTXH L 
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQR%UDVLO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
GHVWLQHVHDRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRVDRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRV
QR%UDVLORX LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWHMDPORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRV
SHVVRDLVVmRFROHWDGRV
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$OpPGLVVRD/*3'HVWDEHOHFHGLYHUVDVKLSyWHVHVDXWRUL]DGRUDVGRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV
EDVHVOHJDLVTXHQmRVHUHVXPHPDRFRQVHQWLPHQWRGRWLWXODUGHGDGRVSHVVRDLV GLVS}HVREUH
XPDJDPDGHGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrVDQo}HVSDUDRGHVFXPSULPHQWRGH
VXDVGLVSRVLo}HVTXHYDULDPGHXPDVLPSOHVDGYHUWrQFLDHGHWHUPLQDomRGHH[FOXVmRGRVGDGRV
SHVVRDLVWUDWDGRVGHIRUPDLUUHJXODUjLPSRVLomRGHXPDPXOWDQRYDORUHTXLYDOHQWHDDWp GRLV
SRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDRUJDQL]DomRQR%UDVLO
5HOHYDQWHGHVWDFDUTXHDSyVDSXEOLFDomRGD/*3'HVWDIRLDOWHUDGDSRUPHLRGD/HL
TXH GHQWUH RXWUDV SURYLGrQFLDV FULRX D $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´ 
DXWRULGDGH JDUDQWLGRUD GD REVHUYkQFLD GDV QRUPDV VREUH SURWHomR GH GDGRV QR %UDVLO TXH WHUi
SRGHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVDQiORJDVjVDXWRULGDGHVHXURSHLDVGHSURWHomRGHGDGRVH[HUFHQGR
XPWULSORSDSHOGH L LQYHVWLJDomRFRPSUHHQGHQGRRSRGHUGHVROLFLWDULQIRUPDo}HVGHFRQWURODGRUHV
HRSHUDGRUHVGHGDGRVSHVVRDLV LL H[HFXomRQRVFDVRVGHGHVFXPSULPHQWRGDOHLSRUPHLRGH
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRH LLL HGXFDomRFRPDUHVSRQVDELOLGDGHGHIRPHQWDURFRQKHFLPHQWRVREUH
SURWHomR GH GDGRV H PHGLGDV GH VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR QR SDtV HODERUDQGR HVWXGRV VREUH
SUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVSDUDDSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV
1RHQWDQWRHPTXHSHVHDSXEOLFDomRGR'HFUHWRQHPDJRVWRGHDWpRSUHVHQWH
PRPHQWRD$13'QmRIRLHIHWLYDPHQWHHVWUXWXUDGDSHORSRGHUS~EOLFRRXVHMDRVPHPEURVGHVHX
&RQVHOKR'LUHWRUDLQGDQmRIRUDPQRPHDGRVSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDSDUDSRVWHULRUDSURYDomR
SHOR6HQDGRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHODOHL&RPLVVRDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUMi
WrP DWXDGR DQWHV PHVPR GD YLJrQFLD GD /*3' HVSHFLDOPHQWH HP FDVRV GH LQFLGHQWHV GH
VHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLVH[HUFHQGRIXQo}HVGHILVFDOL]DomR
GD/*3'DSOLFDQGRSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH0DUFR&LYLOGD
,QWHUQHW
$GHPDLVQHFHVViULRHVFODUHFHUTXHD/*3'HQWURXHPYLJRUQRGLDGHVHWHPEURGHPDV
DDSOLFDELOLGDGHGHVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV DUWH VRPHQWHSRGHUiRFRUUHUDSDUWLU
GRGLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQ7RGDYLDQHVWHFHQiULR DQWHULRUj
YLJrQFLD GDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV GD /*3'  R GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU GLVSRVLo}HV
SUHYLVWDV QD /*3' WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV
SOHLWHDQGRUHSDUDo}HVGHGDQRVGHFRUUHQWHVGHYLRODo}HVEDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDV
QD OHJLVODomR HVSDUVD H VHWRULDO VREUH SURWHomR GH GDGRV DLQGD YLJHQWH H LL  D DSOLFDomR GDV
SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW SRU DOJXQV
yUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHPUD]mRGDQmRHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'
$GHPDLVTXDQGRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3' DJRVWRGH FDVR
D &RPSDQKLD QmR HVWHMD DGHTXDGD jV VXDV GLVSRVLo}HV D &RPSDQKLD HVWDUi VXMHLWD j D 
DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV E SXEOLFLWDomRGDLQIUDomR
DSyVGHYLGDPHQWHDSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWH F 
EORTXHLRGRVGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomRDWpDVXDUHJXODUL]DomR G HOLPLQDomRGH
GDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR H PXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGD
HPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVOLPLWDGD
QR WRWDO 5  FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR I  VXVSHQVmR SDUFLDO GR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHP
FDVRGHUHLQFLGrQFLD J VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVD
TXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHP
FDVR GH UHLQFLGrQFLD K  SURLELomR SDUFLDO RX WRWDO GR H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV D
WUDWDPHQWRGHGDGRV
/RJR DQWHV PHVPR GD /*3' HQWUDU HP YLJRU D &RPSDQKLD GHYH REVHUYDU RV UHTXLVLWRV GH
VHJXUDQoDSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHDSOLFiYHOTXDQWRjSURWHomRGHGDGRVGHPRGRDJDUDQWLU
FRQIRUPLGDGH FRP RV UHTXLVLWRV OHJDLV H PLQLPL]DU VLWXDo}HV GH ULVFR FRPR LQGLVSRQLELOLGDGH GR
VHUYLoRRXDFHVVRRXXVRQmRDXWRUL]DGRGHGDGRVSHVVRDLVSRVWRTXHHYHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGH
FRP D OHJLVODomR DSOLFiYHO j SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR H RXWUDV
UHJXODPHQWDo}HVJRYHUQDPHQWDLVQRVHWRUGHWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDWXDOPHQWHSRGHPUHVXOWDU
WDPEpPHPLQGHQL]Do}HVHQDSHUGDGDFRQILDQoDGHFOLHQWHVQDVHJXUDQoDGRVVHUYLoRVDIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
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E
SROtWLFDDPELHQWDOGRHPLVVRUHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$LQGDTXHQRVVDVDWLYLGDGHVQmRFDXVHPLPSDFWRVQHJDWLYRVDRPHLRDPELHQWHWHPRVGHVHQYROYLGR
PHGLGDVHSUiWLFDVVXVWHQWiYHLVHGHFRQVFLHQWL]DomRHPUHODomRDRVUHFXUVRVQDWXUDLVDRORQJRGRV
DQRV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$WpDGDWDGHIHFKDPHQWRGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRD
SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV GH SURWHomR DPELHQWDO SRU FRQWD GR WLSR GH DWLYLGDGH GHVHQYROYLGD $
&RPSDQKLD WDPEpP QmR LQFRUUHX DWp R PRPHQWR HP FXVWRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDO
F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLQ ³/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHGHWHUPLQDGDPDUFD
VRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH
,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRV
GHSURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO$SyVDFRQFHVVmRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUSDVVD
DGHWHUDSURSULHGDGHGHWDOPDUFDHRGLUHLWRH[FOXVLYRGHXVRQR%UDVLOSHORSUD]RGHWHUPLQDGRGH
 GH]  DQRV SURUURJiYHO SRU SHUtRGRV LJXDLV H VXFHVVLYRV PHGLDQWH R SDJDPHQWR GH WD[DV
DGLFLRQDLVDR,13,'XUDQWHRSURFHVVRGHUHJLVWURDTXHOHTXHUHTXHUHXRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGD
PDUFD GHSRVLWDQWH  SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH SURSULHGDGH GHVWD SDUD
LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD LQWHJULGDGH PDWHULDO HRX
UHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR
5HOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGRSUD]RGH
YLJrQFLDTXDQGRQmRVROLFLWDGDDUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULR
GRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO  LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY LQREVHUYkQFLD
GRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRDGRPLFLOLDGDQR
H[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomRGRUHJLVWURGH
PDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGDVROLFLWDomRGHUHJLVWURGHSRVLWDGDMXQWRDR,13,
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLGLYHUVDVPDUFDVUHJLVWUDGDVSHUDQWH
R,13,LQFOXVLYHDSULQFLSDOPDUFDTXHD&RPSDQKLDXWLOL]DSDUDRVVHXVQHJyFLRVpDPDUFD³(QMRHL´
$LQGDD&RPSDQKLDpWLWXODUGHGLYHUVRVQRPHVGHGRPtQLRVDVVRFLDGRVDWDLVPDUFDVGHQWUHRV
TXDLVVHGHVWDFDPHQMRHLFRPEU!HHQMRHLFRP!
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2VQRPHVGHGRPtQLRVHJXHPDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRGRDomain Name System ³'16´ GHPRGR
TXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
GHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR³EU´D
GLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD&RPSDQKLDYLGHLWHPE
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
E
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURVH
SRUWDQWRQmRDXIHUHUHFHLWDVQRH[WHULRU
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRSHUDo}HVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV
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7.8 - Políticas Socioambientais

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D

VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD DLQGD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDO H QmR SXEOLFD
UHODWyULR GH VXVWHQWDELOLGDGH 1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD FRPSUHHQGH D UHOHYkQFLD GR WHPD H
HQWHQGHTXHRVHXPRGHORGHQHJyFLRVEDVHDGRHPXPDSODWDIRUPDGHGLYXOJDomRGHSURGXWRV
XVDGRVjYHQGDUHVXOWDLQHYLWDYHOPHQWHQDUHGXomRGRXVRGHUHFXUVRVQDWXUDLVRFDVLRQDGRSHOD
IDEULFDomRHSURGXomRGHQRYRVSURGXWRV3URMHWRVHSDUFHULDVFRPGHWHUPLQDGDVPDUFDVWDOFRPR
DSDUFHULDFRPD)DUPEDVHDGDQDGHYROXomRGHURXSDVXVDGDVGDPDUFDHPWURFDGHFUpGLWRVTXH
SRGHP VHU XWLOL]DGRV QD ORMLQKD GD PDUFD QD SODWDIRUPD GD &RPSDQKLD HVWLPXODP D UHGXomR QR
FRQVXPRGHSHoDVQRYDVLPSDFWDQGRGHIRUPDSRVLWLYDRPHLRDPELHQWH
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD WDPEpP UHDOL]D D GRDomR SDUD LQVWLWXLo}HV GH FDULGDGH GDV SHoDV
GLVSRQLELOL]DGDVSHORVXVXiULRVGR(QMRHL3URHTXHQmRIRUDPYHQGLGDVQRSUD]RGHVHLVPHVHV
&RPR UHVXOWDGR QRV ~OWLPRV GRLV DQRV PDLV GH  PLO SHoDV UHMHLWDGDV IRUDP GRDGDV SHOD
&RPSDQKLD
E

DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F

VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
G
D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV

514

PÁGINA: 112 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO3DWURFtQLRH,QFHQWLYR&XOWXUDO
'HVGHD&RPSDQKLDSRVVXLSDUFHULDFRPRSURJUDPDGH79'HVHQJDYHWDGD*17HPTXH
)HUQDQGD3DHV/HPHEXVFDQRDUPiULRGHFHOHEULGDGHVRTXHSRGHVHUGHVDSHJDGR$VSHoDVVmR
YHQGLGDVQRVLWHGR(QMRHLHWRGRRGLQKHLURDUUHFDGDGRpUHYHUWLGRSDUDR,1&$YROXQWiULRGR,QVWLWXWR
1DFLRQDOGH&kQFHU1HVWHSHUtRGRIRUDPDUUHFDGDGRV5SRUPHLRGR'HVHQJDYHWD
6XEVtGLRVH%HQHItFLRV)LVFDLV
$&RPSDQKLDQmRFRQWDFRPVXEVtGLRHRXEHQHItFLRVILVFDLVHVSHFtILFRV
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHHYHQWRVRFRUULGRVTXHLPSRUWHPDTXLVLomRRXDOLHQDomR
GHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHVHHQTXDGUDPGHQWURGDRSHUDomRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHHYHQWRVRFRUULGRVTXHLPSRUWHPDTXLVLomRRXDOLHQDomR
GHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHVHHQTXDGUDPGHQWURGDRSHUDomRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais

  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHHYHQWRVRFRUULGRVTXHLPSRUWHPDTXLVLomRRXDOLHQDomR
GHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHVHHQTXDGUDPGHQWURGDRSHUDomRQRUPDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV±RXWURV
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui ativos imobilizados relevantes para a sua operação.
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Registro nº 840372060 Até 03/11/2025
para a marca
nominativa “ENJOEI”,
na classe 42.

Registro nº 840372078 Até 03/11/2025
para a marca
nominativa “ENJOEI”,
na classe 35.

Marcas

Marcas

Registro nº 840372043 Até 03/11/2025
para a marca mista
“ENJOEI”, na classe
42.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

523

Registro nº 914653610 Até 07/05/2029
para a marca mista
“ENJUPRO”, na classe
35

Registro nº 914653423 Até 07/05/2029
para a marca figurativa
(logotipo enjoei), na
classe 35.

Marcas

Marcas

Registro nº 840372094 Até 03/11/2025
para a marca mista
“ENJOEI”, na classe
35.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 914653806 Até 07/05/2029
para a marca mista
“ENJUPRO”, na classe
42

Registro nº 914653725 Até 07/05/2029
para a marca figurativa
(logotipo enjoei), na
classe 42.

Marcas

Marcas

Registro nº 914653695 Até 07/05/2029
para a marca mista
“ENJOEI”, na classe
35.

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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Nome de domínio na internet

<www.enjoei.com>

<www.enjoei.com.br>

Nome de domínio na internet

Até 24/07/2021

Até 24/04/2026

Registro nº 914653857 Até 07/05/2029
para a marca mista
“ENJOEI”, na classe
42.

Marcas

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.

No âmbito administrativo (junto ao INPI), a manutenção dos
registros de marcas é realizada por meio do pagamento
periódico de retribuições ao órgão competente. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/96 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar que a Companhia esteja violando seus direitos
de propriedade intelectual e eventualmente obtenham alguma
vitória.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não há como quantificar o impacto. Após a perda
do nome de domínio, deveremos cessar a
utilização do nome de domínio. Adicionalmente,
terceiros poderão solicitar o registro do domínio.

Não é possível quantificar o impacto em caso de
perda dos direitos sobre as suas marcas. A
eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre estar e a Companhia enfrentaria
dificuldades para impedir terceiros de utilizar
marcas idênticas ou semelhantes, inclusive para
identificar produtos ou serviços concorrentes. Há
ainda, a possibilidade de a Companhia sofrer
demandar judiciais na esfera penal e cível, por uso
indevido de marca, em caso de violação de
direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui, na data deste Formulário de Referência, participações em
outras sociedades.
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das informações contábeis intermediárias da
Companhia referentes aos períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, e das
demonstrações contábeis anuais da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A AH compara índices ou itens das demonstrações
contábeis ao longo de um período. A AV representa o percentual ou item em relação às receitas
líquidas para os períodos aplicáveis aos resultados das operações, ou em relação do ativo
total/passivo e patrimônio líquido nas datas aplicáveis para a demonstração do balanço patrimonial.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A Diretoria da Companhia entende que possui condições financeiras e patrimoniais suficientes para
(i) implementar o seu plano de negócios e (ii) cumprir com suas obrigações financeiras de curto e
longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que a geração de caixa da Companhia é suficiente para
atender o financiamento de suas atividades e cobrir sua necessidade de recursos para execução do
seu plano de negócios.
Em 30 de junho de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$30.805 mil, sendo ligeiramente
inferior ao passivo circulante, que era de R$33.328mil, representando um índice de liquidez corrente
(índice que relaciona a liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo
circulante pelo passivo circulante) de 0,92. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da
Companhia era de R$16.330mil, sendo ligeiramente inferior ao passivo circulante, que era de
R$17.841mil, representando um índice de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto
prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante) de
0,92. Em 31 de dezembro de 2018, o índice de liquidez corrente foi de 2,72 e, em 31 de dezembro
de 2017, foi de 1,28. O crescimento do índice de liquidez corrente de 31 de dezembro de 2017 para
31 de dezembro de 2018 é resultado do aumento de capital decorrente de duas séries de captação
de investimentos realizadas em 2018, que aumentaram significativamente o caixa da Companhia,
elevando o índice de 1,28 para 2,72. Para os demais anos, a redução gradual do índice é
consequência da redução de caixa, usado para financiar as atividades operacionais e o crescimento
da Companhia.
Em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de endividamento total
(representado pela soma do passivo circulante e do passivo não circulante dividido pelo patrimônio
líquido) foi de 3,76, 1,47, 0,46 e 0,98, respectivamente. A redução do índice de endividamento total
entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 é atribuído, principalmente, ao aumento
de capital decorrente de duas séries de captação de investimentos realizadas em 2018. O aumento
do índice de endividamento total entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 é
atribuído, principalmente, aos resultados operacionais da Companhia. A variação entre o índice de
endividamento total em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020 decorre de duas operações
de crédito realizadas para fortalecer o caixa da companhia no momento de incerteza, consequência
da pandemia da COVID-19, tendo uma de tais operações sido liquidada em agosto de 2020,
conforme detalhado no item 10.1 (f) abaixo.
Em 30 de junho de 2020, 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de endividamento geral
(representado pela soma do passivo circulante e do passivo não circulante dividido pelo ativo total)
foi de 79,0%, 59,6%, 31,5% e 49,6%, respectivamente. A redução do índice de endividamento geral
entre 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 é atribuída, principalmente, ao aumento
de capital decorrente de duas séries de captação de investimentos realizadas em 2018. O aumento
do índice de endividamento geral entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 é
atribuído, principalmente, aos resultados operacionais da Companhia, que resultaram em consumo
de caixa oriundo das duas séries de captação ocorridas em 2018. A variação entre o índice de
endividamento geral em 31 de dezembro de 2019 e 30 de junho de 2020 decorre de duas operações
de crédito realizadas para fortalecer o caixa da companhia no momento de incerteza, consequência
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da pandemia da COVID-19, que foi parcialmente utilizado para pagamento das operações normais
da Companhia. Conforme detalhado no item 10.1 (f) abaixo, uma dessas operações foi liquidada em
agosto de 2020.
A administração acredita que a Companhia possui condições de gerar e/ou captar recursos no
mercado para implementar os seus planos de negócios e investimentos e cumprir com suas
obrigações financeiras de curto e longo prazo, considerando principalmente que tem acesso a crédito
em bancos e conta com o suporte de investidores institucionais que, até 30 de junho de 2020,
aportaram R$89 milhões no capital social da Companhia.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

A Diretoria acredita que a estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às demandas
e necessidades das operações e continuar executando seu plano de crescimento.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio líquido da Companhia era de R$9.996 mil, passando para
R$35.702mil em 31 de dezembro de 2018. Esta variação é atribuída, principalmente, ao aumento de
capital decorrente de duas séries de captação de investimentos realizadas em 2018, no montante
total de R$45.801 mil, que foi parcialmente absorvido pelo prejuízo do exercício de 2018 no montante
de R$20.095 mil, resultante, sobretudo, das despesas ordinárias de operação da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$35.702mil, passando
para R$14.945mil em 31 de dezembro de 2019. Essa redução decorreu, principalmente, da redução
dos resultados operacionais em virtude, principalmente, do aumento de R$9.152mil com despesas
publicitárias realizadas para aumentar a visibilidade da Companhia e permitir o seu crescimento,
parcialmente compensado pelo aumento de R$14.678 mil das receitas operacionais líquidas
decorrente do crescimento no volume de transações da Companhia no período.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$14.945mil, passando
para R$10.823mil em 30 de junho de 2020. Essa redução decorreu do prejuízo do exercício no
montante de R$ 4.122 mil, resultante, sobretudo, das despesas ordinárias de operação da
Companhia.
A Companhia apresentou, em 30 de junho de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a
seguinte estrutura de capital entre capital próprio e de terceiros, que é condizente, na visão da
Diretoria, com as atividades da Companhia, na proporção apresentada na tabela abaixo:
Em 30 de junho
(em R$ milhares, exceto %) de
2020
Capital de terceiros (passivo
40.710
circulante e não circulante)
Capital próprio (patrimônio
10.823
líquido)
Capital total (terceiros +
51.533
próprio)
Parcela de capital de
79,00%
terceiros
Parcela de capital próprio
21,00%

Em 31 de dezembro de
2019

2018

2017

22.009

16.387

9.840

14.945

35.702

9.996

36.964

52.089

19.836

59,54%

31,46%

49,61%

40,43%

68,54%

50,39%

Conforme demonstrado na tabela acima, houve um aumento do capital de terceiros significativo ao
longo dos períodos em análise, como consequência do crescimento normal da operação
(principalmente da conta de fornecedores) e de empréstimos realizado com o intuito de fortalecer o
caixa da companhia, os quais foram parcialmente quitados em agosto de 2020, conforme descrito
no item 10.1 (f) abaixo.

529

PÁGINA: 127 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Tendo em vista o seu nível de geração de caixa operacional e a capacidade da Companhia de captar
novos recursos provenientes de investimentos, empréstimos e financiamentos, além do próprio
acesso ao mercado de capitais, a Diretoria acredita ter plenas condições de honrar os compromissos
financeiros assumidos até a data deste Formulário de Referência, sendo possível ainda a captação
de recursos adicionais, caso haja necessidade.
Nos últimos exercícios sociais, as necessidades de recursos da Companhia foram financiadas pela
sua capacidade de geração de caixa operacional e por meio de recursos de terceiros, incluindo o
suporte de investidores institucionais que, até 30 de junho de 2020, aportaram R$89 milhões no
capital social da Companhia. Assim, considerando o seu baixo endividamento e o seu fluxo de caixa,
a Companhia acredita que terá liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir os seus custos,
despesas operacionais e financeiras, dívidas e investimentos pelos próximos 12 meses, embora a
Companhia não possa garantir que tal situação permanecerá inalterada, especialmente
considerando a incerteza oriunda dos impactos do COVID-19 na economia brasileira, nas operações
e nos fluxos de caixa futuros da Companhia. Caso entenda necessário contrair empréstimos
adicionais para financiar as suas atividades e investimentos, a Companhia acredita ter capacidade
para contratá-los.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
No período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e nos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia foram as rodadas de investimento e a
utilização de empréstimos e financiamentos de terceiros, descritos no item 10.1(f) abaixo.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Companhia pretende continuar utilizando o caixa gerado por meio de suas atividades operacionais
e, caso necessários, empréstimos e financiamentos de terceiros como fontes de financiamento para
capital de giro e investimento em ativos não circulantes.
(f)
(i)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas
contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A tabela abaixo apresenta a evolução do endividamento bancário da Companhia nos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, e no período de seis meses findos em 30 de
junho de 2020:

(em R$ milhares)
Empréstimos e
financiamento (circulante
e não circulante)
- CCB Santander
- CCB Banco Itaú Unibanco
Total

Seis meses
findos em 30
de junho de
2020

Exercício social encerrado em 31 de dezembro de

5.585
1.851
7.436

530

2019

2018

2017

675
675

1.487
1.487

-

PÁGINA: 128 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

O endividamento da Companhia é composto por contratos de empréstimos e financiamentos com
instituições financeiras, tomados com a principal finalidade de fornecer capital de giro e,
particularmente em relação ao exercício corrente, fortalecer o caixa da companhia em razão da
incerteza causada pela pandemia da COVID-19. No período de seis meses findos em 30 de junho
de 2020, foram realizadas duas operações de crédito, tendo uma delas sido liquidada em agosto de
2020.
A seguir, a Companhia apresenta uma breve descrição dos contratos celebrados:
Cédula de Crédito Bancário nº 4136073
Em 1º de abril de 2020, a Companhia celebrou cédula de crédito bancário junto ao Banco Santander
S.A., no valor principal de R$ 5.500 mil, garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios de
aplicações financeiras. Sobre o valor principal do crédito, incide taxa de juros prefixados equivalente
a 6,72% ao ano. O contrato deve ser pago em 18 parcelas, sendo a primeira parcela da amortização
devida em 06 de maio de 2020 e a última em 28 de março de 2022. Em 30 de junho de 2020, o saldo
em aberto desse contrato era de R$5.585 mil. O contrato contém as restrições previstas no item 10.1
(f) (iv) abaixo, bem como demais cláusulas usuais de vencimento antecipado.
Cédula de Crédito Bancário nº 1624066765
Em 06 de abril de 2020, a Companhia celebrou cédula de crédito bancário junto ao Itaú Unibanco
S.A., no valor principal de R$ 2,0 milhões. Em 30 de junho de 2020, o saldo em aberto desse contrato
era de R$1.851 mil, o qual foi liquidado antecipadamente em agosto de 2020.
(ii) outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras
Em 30 de junho de 2020, a Companhia não possuía qualquer outra operação de longo prazo com
instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
(iii) grau de subordinação entre as dívidas da Companhia
Não há grau de subordinação entre as dívidas atuais. Em eventual concurso universal de credores,
a subordinação entre as obrigações registradas no passivo exigível acontecerá de acordo com o
disposto na Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, conforme em vigor: (i) obrigações sociais e
trabalhistas; (ii) impostos a recolher; (iii) créditos com garantia real; (iv) empréstimos e
financiamentos; (v) créditos quirografários; (vi) créditos subordinados; e (vii) dividendos e juros sobre
capital próprio.
(iv) restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação
de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário,
bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia cumpre com todas as obrigações constantes
nos contratos de empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia junto às instituições
financeiras. Tais contratos não possuem cláusulas restritivas (covenants), inclusive em relação à
manutenção de índices financeiros.
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Essas obrigações referem-se a determinadas restrições, incluindo alienação de ativos, alienação de
controle societário e reorganização societária, dentre outras cláusulas usuais de mercado, conforme
descrito abaixo:

Cédula de
Crédito
Bancário nº
4136073

(g)

Esta cédula será considerada antecipadamente vencida, dentre outras
hipóteses, nos seguintes casos:
se a Companhia e/ou sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas,
controladoras ou controladas, pela Companhia, inclusive no exterior
inadimplirem suas obrigações e/ou não liquidarem, no respectivo vencimento,
débito se sua responsabilidade decorrente de outros contratos, empréstimos
ou descontos celebrados com terceiros, inclusive no exterior, e/ou se ocorrer
rescisão dos respectivos documentos, por culpa da Companhia e/ou quais
sociedades direta ou indiretamente ligadas, coligadas, controladoras ou
controladas, pela Companhia, inclusive no exterior;
se a Companhia tiver seu controle societário, direto ou indireto, transferido a
terceiros ou vierem a ser incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência,
seja por cisão ou por qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra
entidade, sem que o Banco Santander (Brasil) S.A. tenha manifestado,
formalmente, a decisão de manter vigente a cédula.

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de junho de 2020, a Companhia possuía um saldo de R$7.436 mil em empréstimos e
financiamentos tomados e não dispunha de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não
tivesse sido integralmente desembolsado. Como supracitado, a Companhia liquidou
antecipadamente a cédula de crédito bancário nº 1624066765 em agosto de 2020. A cédula de
crédito bancário nº 4136073 vence em 28 de março de 2022.
O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a
linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações contábeis

Os quadros a seguir apresentam um sumário das informações financeiras e operacionais da
Companhia para os períodos indicados. As informações a seguir devem ser lidas e analisadas em
conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia, com as informações
financeiras trimestrais consolidadas da Companhia e com as respectivas notas explicativas,
disponíveis no site da Companhia (www.ri.enjoei.com.br) e no site da CVM (www.cvm.gov.br).
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
A seguir, são apresentados os valores relativos às demonstrações de resultado consolidado dos
períodos findos em 30 de junho de 2020 e 30 de junho de 2019 e dos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 30 DE
JUNHO DE 2019

(em R$ mil, exceto %)

Receita líquida
Custos do serviço prestado
Lucro bruto
Receitas (despesas)
operacionais
Despesas publicitárias
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais líquidas
Prejuízo operacional
antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Receita financeira
Despesa financeira
Prejuízo antes do imposto
de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social
Prejuízo do período

Período de
seis meses
findos em
AV
30 de junho
de 2019
22.533
100,00%

Período de seis
meses findos
em 30 de junho
de 2020

AV

28.605

100,00%

(17.575)

-61,44%

(15.784)

-70,05%

11,35%

11.030

38,56%

6.749

29,95%

63,43%

(14.389)

-50,30%

(13.184)

-58,51%

9,14%

(4.166)

-14,56%

(1.396)

-6,20%

198,42%

(10.175)

-35,57%

(12.374)

-54,92%

-17,77%

(48)

-0,17%

586

2,60%

-108,19%

(3.359)

-11,74%

(6.435)

-28,56%

-47,80%

(773)

-2,70%

198

0,88%

-490,40%

214

0,75%

1.038

4,61%

-79,38%

(987)

-3,45%

(840)

-3,73%

17,50%

(4.132)

-14,45%

(6.237)

-27,68%

-33,75%

10

0,03%

13

0,06%

-23,08%

(4.122)

-14,41%

(6.224)

-27,62%

-33,77%

AH

26,95%

Receita líquida
A receita líquida aumentou R$6.072 mil, ou 26,95%, de R$22.533 mil no período de seis meses
findos em 30 de junho de 2019 para R$28.605 mil no mesmo período em 2020, principalmente devido
ao aumento da base de usuários (8,4 milhões de usuários acumulados em 30 de junho de 2019
contra 10,7 milhões em 30 de junho de 2020) e, consequentemente, do número de transações (842
mil transações no período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 contra 1.324 mil no mesmo
período em 2020). Esse aumento foi obtido em decorrência dos investimentos em mídia off-line,
como comerciais e propagandas e mídia de performance, além do constante desenvolvimento da
plataforma, importante para garantia de conversão de novos usuários e retenção de usuários
recorrentes.
Custo do serviço prestado
O custo do serviço prestado aumentou R$1.791 mil, ou 11,35%, de R$15.784 mil no período de seis
meses findos em 30 de junho de 2019 para R$17.575 mil no mesmo período em 2020, principalmente
devido ao aumento da base de usuários e, consequentemente, do número de transações no período,
conforme mencionado acima, tendo tal aumento sido parcialmente compensado pela otimização de
custos operacionais relacionados a tecnologia e logística em razão do volume de transações.
Lucro bruto
Em decorrência das variações acima, o lucro bruto aumentou de R$6.749 mil no período de seis
meses findos em 30 de junho de 2019 para R$11.030 mil no mesmo período em 2020, representando
uma variação de R$4.821 mil ou 63,43%. Desta forma, a margem bruta do período de seis meses
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findos em 30 de junho de 2020 se elevou em 9pp (pontos percentuais), atingindo 38,56% contra
29,95% no mesmo período em 2019.
Receitas (despesas) operacionais
As despesas operacionais aumentaram em R$1.205 mil ou 9,14%, passando de R$13.184 mil no
período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2019 para R$14.389 mil no mesmo período de
2020, em razão das seguintes variações:
•

Aumento de R$2.770 mil ou 198,42% nas despesas publicitárias, que passaram de R$1.396
mil para R$4.166 mil, em decorrência do aumento do volume de mídia no período.

•

Redução de R$2.199 mil ou 17,77% nas despesas gerais e administrativas, que passaram
de R$12.374 mil para R$10.175 mil, devido, principalmente, à economia de R$656 mil em
despesas com salário de colaboradores e encargos sobre a folha de pagamento em virtude
das medidas adotadas pelo Governo Federal para combater os efeitos da crise causada pela
pandemia da COVID-19, tendo sido mantido o salário líquido dos funcionários.

•

Redução de R$634 mil em outras receitas líquidas, que passaram de receita de R$586mil
para prejuízo de R$48 mil, principalmente em decorrência da existência de receitas
extraordinárias no montante de R$770 mil relativas à operação logística em 2019.

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Em razão das variações acima, observou-se um prejuízo antes do resultado financeiro de R$3.359 mil no
período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, comparado com um prejuízo de R$6.435 mil no
mesmo período de 2019, representando uma variação positiva de R$3.076 mil, ou 47,80%.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro variou negativamente em R$971 mil ou 490,40% na comparação entre o
resultado positivo de R$198 mil no período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 e o
resultado negativo de R$773 mil no mesmo período de 2020, em decorrência das seguintes
variações:
• Redução na receita financeira, no montante de R$824 mil ou 79,38%, que registrou R$1.038
mil no período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 e R$214 mil no mesmo período
em 2020, ocasionada, principalmente, pela redução do rendimento de aplicações financeiras
(R$184 mil no período de seis meses findos em 30 de junho de 2020 contra R$991 mil no
mesmo período de 2019) tendo em vista a redução das aplicações em investimentos a fim
de cobrir as necessidades de caixa da Companhia, combinada com a redução das taxas de
juros do mercado.
•

Aumento na despesa financeira, no montante de R$147 mil ou 17,50%, que registrou R$840
mil no período de seis meses findos em 30 de junho de 2019 e R$987 mil no mesmo período
em 2020, resultante do aumento de despesas em juros de empréstimos em decorrência da
contratação de linhas de crédito realizadas no período para fortalecer o caixa da Companhia
em decorrência da pandemia de COVID-19.

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Por conta das variações acima mencionadas, o resultado antes do imposto de renda representou um
prejuízo no montante de R$6.237 mil no período de seis meses findos em 30 de junho de 2019,
comparado a um prejuízo de R$4.132 mil no mesmo período de 2020, representando uma variação
positiva de R$2.105 mil ou 33,75%.
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Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social na comparação entre o período de seis meses findos em
30 de junho de 2019 e o mesmo período de 2020, sofreu uma redução de R$3 mil ou 23,08%,
passando de R$13 mil para R$10 mil, em decorrência da variação do imposto de renda diferido sobre
a amortização do direito de uso do ativo imobilizado.
Prejuízo do período
Devido às variações acima mencionadas, o prejuízo líquido no período de seis meses findos em 30
de junho de 2019, no montante de R$6.224 mil, foi superior em 33,77% ao prejuízo líquido no mesmo
período de 2020, no montante de R$4.122 mil.
ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
E 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em R$ mil, exceto %)

Receita líquida
Custos do serviço prestado
Lucro bruto
Receitas (despesas)
operacionais
Despesas publicitárias
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais líquidas
Prejuízo operacional antes
do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Receita financeira
Despesa financeira
Prejuízo antes do imposto
de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição
social
Prejuízo do período

Exercício
Exercício
social findo em
social findo em
31 de
AV
31 de
AV
AH
dezembro de
dezembro de
2019
2018
53.677
100,00%
38.999
100,00% 37,64%
(36.832)

-68,62%

(30.419)

-78,00%

21,08%

16.845

31,38%

8.580

22,00%

96,33%

(37.439)

-69,75%

(27.596)

-70,76%

35,67%

(16.726)

-31,16%

(7.574)

-19,42% 120,83%

(21.089)

-39,29%

(20.214)

-51,83%

4,33%

376

0,70%

192

0,49%

95,83%

(20.594)

-38,37%

(19.016)

-48,76%

8,30%

(191)

-0,36%

(1.079)

-2,77%

-82,30%

1.732

3,23%

990

2,54%

74,95%

(1.923)

-3,58%

(2.069)

-5,31%

-7,06%

(20.785)

-38,72%

(20.095)

-51,53%

3,43%

28

0,05%

-

0,00%

n.m.

(20.757)

-38,67%

(20.095)

-51,53%

3,29%

Receita líquida
A receita líquida aumentou R$14.678 mil, ou 37,64%, de R$38.999 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018 para R$53.677 mil no exercício de 2019, principalmente devido ao aumento
da base de usuários (7,4 milhões de usuários acumulados em 31 de dezembro de 2018 contra 9,5
milhões em 31 de dezembro de 2019) e, consequentemente, número de transações (1.695 mil
transações no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 contra 1.943 mil no exercício de
2019). Esse aumento foi obtido em decorrência dos investimentos em mídia off-line, como comerciais
e propagandas e mídia de performance, além do constante desenvolvimento da plataforma,
importante para garantia de conversão de novos usuários e retenção de usuários recorrentes.
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Custos do serviço prestado
O custo do serviço prestado aumentou R$6.413 mil, ou 21,08%, de R$30.419 mil no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018 para R$36.832 mil no exercício de 2019, principalmente devido
ao aumento da base de usuários e, consequentemente, do número de transações no período,
conforme mencionado acima, tendo tal aumento sido parcialmente compensado pela otimização de
custos operacionais relacionados a meio de pagamento e obtenção de condições comerciais
melhores com fornecedores em razão do volume de transações.
Lucro bruto
Em decorrência das variações acima, o lucro bruto aumentou de R$8.580 mil no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2018 para R$16.845 mil no exercício de 2019, representando uma
variação de R$8.265 mil ou 96,33%. Desta forma, a margem bruta do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019 elevou-se em 9pp (pontos percentuais), atingindo 31,38% contra 22,00% no
exercício de 2018.
Receitas (despesas) operacionais
As despesas operacionais aumentaram em R$9,843 mil ou 35,67%, passando de R$27.596 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$37.439 mil no exercício de 2019, em razão
das seguintes variações:
•

Aumento de R$9.152 mil ou 120,83% nas despesas publicitárias, que passaram de R$7.574
mil para R$16.726 mil, principalmente devido ao aumento de investimento em marketing
offline.

•

Aumento de R$875 mil ou 4,33% nas despesas gerais e administrativas, que passaram de
R$20.214 mil para R$21.089 mil, devido, principalmente, ao aumento de R$671 mil em
despesas com salário em razão do aumento do quadro de funcionários, bem como um
aumento de R$2.503 mil em de depreciação e amortização principalmente de gastos
capitalizados com atividades de desenvolvimento da plataforma.

•

Aumento de R$184 mil ou 95,83% em outras receitas operacionais líquidas, que passaram
de R$192 mil para R$376 mil em decorrência, majoritariamente, da existência de receitas
extraordinárias relativas à operação logística.

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Em razão das variações acima, observou-se um prejuízo de R$20.594 mil no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019, comparado com um prejuízo de R$19.016 mil no exercício de 2018,
representando uma variação de R$1.578, ou 8,30%.

536

PÁGINA: 134 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro variou positivamente R$888 mil ou 82,30% na comparação entre o resultado
negativo de R$1.079 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 e o resultado negativo
de R$191 mil no exercício de 2019, em decorrência das seguintes variações:
•

•

Aumento na receita financeira, no montante de R$742 mil ou 74,95%, que registrou R$1.732
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e R$990 mil no exercício de 2018,
ocasionado pela realização de aportes de capital no exercício de 2018 no montante total de
R$45.801 mil, que resultaram no aumento das aplicações financeiras, gerando rendimento
de R$1.661 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 contra R$792 mil no
exercício de 2018.
Redução na despesa financeira, no montante de R$146 mil ou 7,06%, que registrou R$1.923
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e R$2.069 mil no exercício de 2018,
em razão da incidência de IOF e imposto de renda sobre operações de câmbio ocorridas em
2018 em decorrência do aporte de capital em moeda estrangeira, a qual não ocorreu em
2019.

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Por conta das variações acima mencionadas, o resultado antes do imposto de renda representou um
prejuízo no montante de R$20.785 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
comparado com um prejuízo de R$20.095 mil no exercício de 2018, representando uma variação de
R$690 mil, ou 3,43%.
Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e contribuição social registrou R$28 mil no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, decorrente do imposto de renda diferido sobre a amortização do direito de uso
do ativo imobilizado, em contrapartida ao arrendamento. Este valor é decorrente da adoção do
pronunciamento técnico CPC 06 (R2) Arrendamentos prospectivamente em 2019. O imposto de
renda e contribuição social não registrou saldo no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018,
em decorrência de base negativa e prejuízo fiscal.
Prejuízo do período
Devido às variações acima mencionadas, o prejuízo líquido no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, no montante de R$20.757 mil, foi superior em 3,29% ao prejuízo líquido no
exercício de 2018, que registrou um montante de R$20.095 mil.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em R$ mil, exceto %)

Receita líquida
Custos do serviço prestado
Lucro bruto
Receitas (despesas)
operacionais
Despesas publicitárias
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas)
operacionais líquidas
Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro
Resultado financeiro líquido
Receita financeira
Despesa financeira
Prejuízo antes do imposto de
renda e contribuição social
Imposto de Renda /
Contribuição Social
Prejuízo do período

Exercício
social findo
em 31 de
dezembro de
2018
38.999

AV

Exercício social
findo em 31 de
dezembro de
2017

AV

AH

100,00%

33.553

100,00%

16,23%

(30.419)

-78,00%

(24.820)

-73,97%

22,56%

8.580

22,00%

8.733

26,03%

-1,75%

(27.596)

-70,76%

(22.228)

-66,25%

24,15%

(7.574)

-19,42%

(5.648)

-16,83%

34,10%

(20.214)

-51,83%

(16.087)

-47,95%

25,65%

192

0,49%

(493)

-1,47%

-138,95%

(19.016)

-48,76%

(13.495)

-40,22%

40,91%

(1.079)

-2,77%

516

1,54%

-309,11%

990

2,54%

2.592

7,73%

-61,81%

(2.069)

-5,31%

(2.076)

-6,19%

-0,34%

(20.095)

-51,53%

(12.979)

-38,68%

54,83%

-

-

133

0,39%

-

(20.095)

-51,53%

(12.846)

-38,29%

56,43%

Receita líquida
A receita líquida aumentou R$5.446 mil, ou 16,23%, de R$33.553 mil no exercício social findo em 31
de dezembro de 2017 para R$38.999 mil no exercício de 2018, principalmente devido ao aumento
da base de usuários (5 milhões de usuários acumulados em 31 de dezembro de 2017 contra 7,4
milhões em 31 de dezembro de 2018) e, consequentemente, número de transações (1.664 mil
transações no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 contra 1.695 mil no exercício de
2018). Esse aumento foi obtido em decorrência dos investimentos em mídia de performance, além
do constante desenvolvimento da plataforma, importante para garantia de conversão de novos
usuários e retenção de usuários recorrentes.
Custo do serviço prestado
O custo do serviço prestado aumentou R$5.599 mil, ou 22,56%, de R$24.820 mil no exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017 para R$30.419 mil no exercício de 2018, principalmente devido
ao aumento da base de usuários e, consequentemente, do número de transações no período,
conforme mencionado acima, e ao início das operações do Enjoei Pro no final de 2017, que
demandou investimentos de setup da operação.
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Lucro bruto
O lucro bruto não sofreu variações significativas no período.
Receitas (despesas) operacionais
As despesas operacionais aumentaram em R$5.368 mil ou 24,15%, passando de R$22.228 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para R$27.596 mil no exercício de 2018, em razão
das seguintes variações:
•

Aumento de R$1.926 mil ou 34,10% nas despesas publicitárias, que passaram de R$5.648
mil para R$7.574 mil, em decorrência do aumento nos investimentos em mídia e marketing
no período.

•

Aumento de R$4.127 mil ou 25,65% nas despesas gerais e administrativas, que passaram
de R$16.087 mil para R$20.214 mil, atribuído, principalmente, ao aumento das despesas
com depreciação e amortização de gastos capitalizados com atividades de desenvolvimento
da plataforma, no montante de R$1.054 mil, e ao aumento de gastos com salários no
montante de R$ 2.084 mil, devido ao aumento do quadro de funcionários.

•

Uma variação positiva de R$685 mil ou 138,95% em outras receitas (despesas) líquidas, que
passaram de uma despesa de R$493 mil para uma receita de R$192 mil em decorrência de
receitas extraordinárias relativas à operação logística em 2018.

Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Em razão das variações acima, o prejuízo antes do resultado financeiro observou um aumento de
R$5.521 mil ou 40,91% na comparação dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017 e
2018, os quais registraram prejuízos antes do resultado financeiro de R$13.495 mil e R$19.016 mil,
respectivamente.
Resultado financeiro líquido
O resultado financeiro variou R$1.595 mil ou 309,11% na comparação entre o exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018 e o exercício de 2017, em decorrência, principalmente, da redução na
receita financeira, no montante de R$1.602 mil ou 61,81%, que registrou R$2.592 mil no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017 e R$990 mil no exercício de 2018. Tal redução é atribuída,
principalmente, à redução do volume de aplicações financeiras, combinada com a redução das taxas
de juros do mercado, gerando rendimento de R$792 mil no exercício de 2018 contra R$1.627 mil no
exercício de 2017.
Prejuízo do período
Por conta das variações acima mencionadas, observou-se um prejuízo líquido no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018, no montante de R$20.095 mil, comparado a um prejuízo líquido no exercício de
2017 no montante de R$12.846 mil, representando um aumento de R$7.249 mil ou 56,43%.
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BALANÇO PATRIMONIAL
A seguir, são apresentadas as principais alterações nas contas patrimoniais consolidadas em 30 de
junho de 2020 comparado a 31 de dezembro de 2019 e nos exercícios sociais findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017.
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2020
COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de
caixa
Aplicações financeiras
vinculadas
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Outros
Não circulante
Aplicações financeiras
vinculadas
Depósito Judicial
Imposto diferido
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

(em R$ mil, exceto %)
Passivo e patrimônio
líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações sociais e
trabalhistas
Obrigações tributárias
Antecipações de recebíveis
Outras contas a pagar
Arrendamento
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Arrendamentos
Provisão para riscos
Patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

Em 30 de junho
de 2020

AV

Em 31 de
dezembro de
2019

AV

AH

30.805

59,78%

16.330

44,19%

88,64%

9.561

18,55%

3.104

8,40%

208,02%

17.352

33,67%

12.587

34,06%

37,86%

120
3.746
26
20.728

0,23%
7,27%
0,05%
40,22%

81
514
44
20.624

0,22%
1,39%
0,12%
55,81%

48,15%
628,79%
-40,91%
0,50%

333

0,65%

333

0,90%

0,00%

22
38
4.085
16.250
51.533

0,04%
0,07%
7,93%
31,53%
100,00%

22
28
4.748
15.493
36.954

0,06%
0,08%
12,85%
41,93%
100,00%

0,00%
35,71%
-13,96%
4,89%
39,45%

Em 30 de junho
de 2020

AV

Em 31 de
dezembro de
2019

AV

AH

33.328
8.455

64,67%
16,41%

17.841
4.743

48,28%
12,83%

86,81%
78,26%

3.835

7,44%

675

1,83%

468,15%

2.810

5,45%

2.061

5,58%

36,34%

5.488
8.089
3.895
756
7.382

10,65%
15,70%
7,56%
1,47%
14,32%

1.041
5.168
3.426
727
4.168

2,82%
13,98%
9,27%
1,97%
11,28%

427,19%
56,52%
13,69%
3,99%
77,11%

3.601

6,99%

0

0%

100,00%

1.560
2.221
10.823

3,03%
4,31%
21,00%

1.947
2.221
14.945

5,27%
6,01%
40,44%

-19,88%
0,00%
-27,58%

51.533

100,00%

36.954

100,00%

39,45%
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Ativo circulante
O ativo circulante aumentou 88,64%, ou R$14.475 mil, passando de R$16.330 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$30.805 mil em 30 de junho de 2020. O ativo circulante representava
44,19% do total do ativo em 31 de dezembro de 2019 e 59,78% em 30 de junho de 2020. Esse
aumento ocorreu principalmente pelas variações abaixo descritas:
•

•

Aumento no saldo de aplicações financeiras vinculadas, no montante de R$4.765 mil, ou
37,86%, e dos saldos de caixa e equivalentes de caixa no montante de R$6.457 mil, ou
208,02%, principalmente em decorrência da captação de recursos por meio de empréstimos
e financiamento.
Aumento no saldo de impostos a recuperar, que passou de R$514 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$3.746 mil em 30 de junho de 2020, representando uma variação de R$3.232
mil, ou 628,79%, devido principalmente ao levantamento de créditos extemporâneos
oriundos de custos aplicados na operação.

Ativo não circulante
O ativo não circulante manteve-se praticamente constante, aumentando R$104 mil ou 0,50%,
passando de R$20.264 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$20.728 mil em 30 de junho de 2020.
O ativo não circulante representava 55,81% do total do ativo em 31 de dezembro de 2019 e 40,22%
em 30 de junho de 2020.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou 86,81%, ou R$15.487 mil, passando de R$17.841 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$33.328 mil em 30 de junho de 2020. O passivo circulante representava
48,28% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 64,67% em 30 de
junho de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente pelas variações abaixo descritas:
•
•

•

•

Aumento no saldo de fornecedores, no montante de R$3.712 mil, ou 78,26%, passando de
R$4.743 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$8.455 mil em 30 de junho de 2020, em
razão do crescimento da operação e da renegociação de prazos com fornecedores.
Aumento no saldo de empréstimos e financiamentos de curto prazo, no montante de R$3.160
mil, ou 468,15%, passando de R$675 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$3.835 mil em
30 de junho de 2020, principalmente em decorrência da realização de empréstimos para
fortalecimento do caixa.
Aumento no saldo de obrigações tributárias, no montante de R$4.447 mil, ou 427,19%,
passando de R$1.041 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$5.488 mil em 30 de junho de
2020, em razão da postergação do pagamento de impostos concedida pelo Governo Federal
em decorrência da crise causada pela pandemia de COVID-19.
Aumento no saldo de antecipação de recebíveis, no montante de R$ 2.921 mil, ou 56,52%,
passando de R$ 5.168 mil para R$8.089 mil, como consequência do crescimento da
operação.

•
Passivo não circulante
O passivo não circulante aumentou 77,11%, ou R$3.214 mil, passando de R$4.168 mil em 31 de
dezembro de 2019 para R$7.382 mil em 30 de junho de 2020. O passivo não circulante representava
11,28% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 14,32% em 30 de
junho de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente em decorrência da contratação de
empréstimos e financiamentos, no montante não circulante de R$3.601 mil, referente às parcelas de
longo prazo.
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Patrimônio líquido
O patrimônio líquido reduziu 27,58%, ou R$4.122 mil, passando de R$14.945 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$10.823 mil em 30 de junho de 2020, devido principalmente aos resultados
operacionais da Companhia no período. O patrimônio líquido representava 40,44% do total do
passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2019 e 21,00% em 30 de junho de 2020.
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Em 31 de
Em 31 de
(em R$ mil, exceto %)
dezembro de
AV (%)
dezembro de
AV (%)
AH (%)
2019
2018
Ativo
Circulante
16.330
44,19%
38.749
74,39%
-57,86%
Caixa e equivalentes de
3.104
8,40%
15.181
29,14%
-79,55%
caixa
Aplicações financeiras
12.587
34,06%
22.987
44,13%
-45,24%
vinculadas
Adiantamentos
81
0,22%
34
0,07%
138,24%
Impostos a recuperar
514
1,39%
472
0,91%
8,90%
Outros
44
0,12%
75
0,14%
-41,33%
Não circulante
20.624
55,81%
13.340
25,61%
54,60%
Aplicações financeiras
333
0,90%
433
0,83%
-23,09%
vinculadas
Depósito Judicial
22
0,06%
103
0,20%
-78,64%
Imposto Diferido
28
0,08%
0,00%
100,00%
Imobilizado
4.748
12,85%
1.069
2,05%
344,15%
Intangível
15.493
41,93%
11.735
22,53%
32,02%
Total do ativo
36.954
100,00%
52.089
100,00%
-29,06%

(em R$ mil, exceto %)
Passivo e patrimônio
líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações sociais e
trabalhistas
Obrigações tributárias
Antecipações de
recebíveis
Outras contas a pagar
Arrendamento
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Arrendamentos
Provisão para riscos
Patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

Em 31 de
dezembro de
2019

AV(%)

Em 31 de
dezembro de
2018

AV(%)

AH(%)

17.841
4.743

48,28%
12,83%

14.238
3.598

27,33%
6,91%

25,31%
31,82%

675

1,83%

864

1,66%

-21,88%

2.061

5,58%

2.224

4,27%

-7,33%

1.041

2,82%

631

1,21%

64,98%

5.168

13,98%

3.462

6,65%

49,28%

3.426
727
4.168

9,27%
1,97%
11,28%

3.459
0
2.149

6,64%
0,00%
4,13%

-0,95%
100,00%
93,95%

0

0,00%

623

1%

-100,00%

1.947
2.221
14.945

5,27%
6,01%
40,44%

0
1.526
35.702

0,00%
2,93%
68,54%

100,00%
45,54%
-58,14%

36.954

100,00%

52.089

100,00%

-29,06%
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Ativo circulante
O ativo circulante reduziu 57,86%, ou R$22.419 mil, passando de R$38.749 mil em 31 de dezembro
de 2018 para R$16.330 mil em 31 de dezembro de 2019. O ativo circulante representava 74,39% do
total do ativo em 31 de dezembro de 2018 e 44,19% em 31 de dezembro de 2019. Essa variação
ocorreu principalmente pela redução no saldo de aplicações financeiras vinculadas, no montante de
R$10.400 mil, ou 45,24%, passando de R$22.987 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$12.587
mil em 31 de dezembro de 2019, e pela redução dos saldos de caixa e equivalentes de caixa, no
montante de R$ 12.077 mil, ou 79,55%, passando de R$ 15.181 mil em 31 de dezembro de 2018
para R$ 3.104 mil em 31 de dezembro de 2019, os quais foram consumidos pelo resultado
operacional da Companhia.
Ativo não circulante
O ativo não circulante aumentou 54,60%, ou R$7.284 mil, passando de R$13.340 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$20.264 mil em 31 de dezembro de 2019. O ativo não circulante
representava 25,61% do total do ativo em 31 de dezembro de 2018 e 55,81% em 31 de dezembro
de 2019. Esse aumento ocorreu principalmente pela variação no saldo do ativo intangível, no
montante de R$3.758 mil, ou 32,03%, passando de R$11.735 mil em 31 de dezembro de 2018 para
R$15.493 mil em 31 de dezembro de 2019, decorrente dos investimentos na construção da
plataforma.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou 25,31%, ou R$3.603 mil, passando de R$14.238 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$17.841 mil em 31 de dezembro de 2019. O passivo circulante
representava 27,33% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 48,28%
em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento ocorreu principalmente pelas variações abaixo
descritas:
•
•

Aumento no saldo de fornecedores, no montante de R$1.145 mil, ou 31,82%, passando de
R$3.598 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$4.743 mil em 31 de dezembro de 2019,
em razão do crescimento da operação.
Aumento no saldo de antecipação de recebíveis no montante de R$ 1.706 mil, ou 49,28%,
passando de R$ 3.462 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 5.168 mil em 31 de
dezembro de 2019, em consequência do crescimento da operação.

Passivo não circulante
O passivo não circulante aumentou 93,95%, ou R$2.019 mil, passando de R$2.149 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$4.168 mil em 31 de dezembro de 2019. O passivo não circulante
representava 4,13% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 11,28%
em 31 de dezembro de 2019. Esse crescimento é atribuído, principalmente, a (i) saldo de
arrendamento, no montante de R$1.947 mil (inexistente em 31 de dezembro de 2018) em
decorrência da aplicação de novas normas e pronunciamentos contábeis, notadamente IFRS 16
Contratos de arrendamento, em que foi constituído um ativo pelo direito de uso contra o passivo de
arrendamento e (ii) aumento no saldo de provisão para riscos, no montante de R$695 mil, ou 45,54%,
passando de R$1.526 mil em 31 de dezembro de 2018 para R$2.221 mil em 31 de dezembro de
2019, em razão da constituição de provisão para riscos, os quais foram parcialmente compensados
pela liquidação total do saldo de empréstimos e financiamentos, no montante de R$623 mil em 31
de dezembro de 2018.
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Patrimônio líquido
O patrimônio líquido reduziu 58,14%, ou R$20.757 mil, passando de R$35.702 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$14.945 mil em 31 de dezembro de 2019, devido principalmente aos
resultados operacionais da Companhia no período. O patrimônio líquido representava 68,54% do
total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018 e 40,44% em 31 de dezembro de
2019.
ANÁLISE COMPARATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
COMPARADO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em R$ mil, exceto %)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
vinculadas
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Outros
Não circulante
Aplicações financeiras
vinculadas
Depósito Judicial
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

(em R$ mil, exceto %)
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e
financiamentos
Obrigações sociais e
trabalhistas
Obrigações tributárias
Antecipações de recebíveis
Outras contas a pagar
Não circulante
Empréstimos e
financiamentos
Provisão para riscos
Patrimônio líquido
Total do passivo e
patrimônio líquido

Em 31 de
dezembro
de 2018

AV

Em 31 de
dezembro
de 2017

AV

AH

38.749
15.181

74,39%
29,14%

11.764
10.767

59,31%
54,28%

229,39%
41,00%

22.987

44,13%

-

0,00%

100,00%

34
472
75
13.340

0,07%
0,91%
0,14%
25,61%

120
853
24
8.072

0,60%
4,30%
0,12%
40,69%

-71,67%
-44,67%
212,50%
65,26%

433

0,83%

-

0,00%

100,00%

103
1.069
11.735
52.089

0,20%
2,05%
22,53%
100,00%

251
313
7.508
19.836

1,27%
1,58%
37,85%
100,00%

-58,96%
241,53%
56,30%
162,60%

Em 31 de
dezembro
de 2018

AV

Em 31 de
dezembro
de 2017

AV

AH

14.238
3.598

27,33%
6,91%

9.209
3.268

46,43%
16,48%

54,61%
10,10%

864

1,66%

0

0,00%

100,00%

2.224

4,27%

1.571

7,92%

41,57%

631
3.462
3.459
2.149

1,21%
6,65%
6,64%
4,13%

406
2.650
1.314
631

2,05%
13,36%
6,62%
3,18%

55,42%
30,64%
163,24%
240,57%

623

1,20%

0

0%

100,00%

1.526
35.702

2,93%
68,54%

631
9.996

3,18%
50,39%

141,84%
257,16%

52.089

100,00%

19.836

100,00%

162,60%
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Ativo circulante
O ativo circulante aumentou 229,39%, ou R$26.985 mil, passando de R$11.764 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$38.749 mil em 31 de dezembro de 2018. O ativo circulante representava
59,31% do total do ativo em 31 de dezembro de 2017 e 74,39% em 31 de dezembro de 2018. Esse
incremento ocorreu principalmente pelo aumento no saldo de aplicações financeiras vinculadas, no
montante de R$22.987 mil (em 31 de dezembro de 2017, não havia aplicações financeiras
registradas), e pelo aumento do saldo de caixa e equivalentes de caixa no montante de R$ 4.414
mil, ou 41,00%, passando de R$10.767 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$15.181 mil em 31
de dezembro de 2018, em razão das captações realizadas junto a investidores financeiros em 2018.
Ativo não circulante
O ativo não circulante aumentou 65,26%, ou R$5.268 mil, passando de R$8.072 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$13.340 mil em 31 de dezembro de 2018. O ativo não circulante
representava 40,69% do total do ativo em 31 de dezembro de 2017 e 25,61% em 31 de dezembro
de 2018. Esse aumento ocorreu principalmente pelo aumento no saldo do ativo intangível, no
montante de R$4.227 mil, ou 56,30%, passando de R$7.508 mil em 31 de dezembro de 2017 para
R$11.735 mil em 31 de dezembro de 2018, em decorrência dos investimentos na construção e
melhorias da plataforma.
Passivo circulante
O passivo circulante aumentou 46,43%, ou R$5.029 mil, passando de R$9.209 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$14.238 mil em 31 de dezembro de 2018. O passivo circulante
representava 46,43% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 27,33%
em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu principalmente pelas variações abaixo
descritas:
•
•

Contratação de empréstimos e financiamentos registrados no passivo circulante, no
montante de R$864 mil.
Aumento no saldo de outras contas a pagar, no montante de R$2.145 mil, ou 163,24%,
passando de R$1.314 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$3.459 mil em 31 de dezembro
de 2018, justificado pelo reconhecimento da obrigação sobre as transações em disputa entre
compradores e vendedores, e que estão sendo custodiados pela Companhia até seu devido
encerramento.

Passivo não circulante
O passivo não circulante aumentou 240,57%, ou R$1.518 mil, passando de R$631 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$2.149 mil em 31 de dezembro de 2018. O passivo não circulante
representava 3,23% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 4,13%
em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu principalmente pelas variações abaixo
descritas:
•
•

Contratação de empréstimos e financiamentos registrados no passivo não circulante, no
montante de R$623 mil.
Aumento no saldo de provisão para riscos, no montante de R$895 mil, ou 141,84%,
passando de R$631 mil em 31 de dezembro de 2017 para R$1.526 mil em 31 de dezembro
de 2018.

Patrimônio líquido
O patrimônio líquido cresceu 257,16%, ou R$25.706 mil, passando de R$9.996 mil em 31 de
dezembro de 2017 para R$35.702 mil em 31 de dezembro de 2018, devido principalmente à captação
de investimentos junto a investidores no período. O patrimônio líquido representava 50,39% do total
do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017 e 68,54% em 31 de dezembro de 2018.
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FLUXO DE CAIXA
A seguir, são apresentadas as variações nas demonstrações do fluxo de caixa da Companhia,
relativos aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019, e aos períodos
findos em 30 de junho de 2020 e 2019.
Demonstrações do fluxo de caixa

(em R$ mil)
Caixa líquido (consumido)
gerado nas atividades
operacionais
Caixa líquido (consumido)
gerado nas atividades de
investimento
Caixa líquido (consumido)
gerado nas atividades de
financiamentos
= Aumento (redução) líquida de
caixa e equivalentes de caixa

Período de seis meses
findos em 30 de junho
de
2020
2019

Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
2019

2018

2017

3.615

(862)

(1.227)

(35.215)

(8.185)

(3.347)

(5.338)

(9.318)

(7.587)

(4.351)

6.189

(726)

(1.532)

47.216

73

6.457

(6.926)

(12.077)

4.414

(12.463)

Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades operacionais
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o caixa líquido consumido nas atividades
operacionais foi de R$35.215 mil, um aumento de R$27.030 mil ou 330,24% em relação ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2017, devido, principalmente, ao resultado operacional da
Companhia (prejuízo de R$20.095 mil no exercício de 2018 contra prejuízo de R$12.846 mil no
exercício de 2017), adicionado da realização de aplicações financeiras vinculadas no montante de
R$ 23.420 mil, os quais foram parcialmente compensados por (i) ajuste ao resultado da depreciação
e amortização no montante de R$ 2.604 mil, (ii) ajuste na provisão para contingências no montante
de R$ 895 mil e (iii) constituição de outras contas a pagar no montante de R$ 2.145 mil.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido consumido nas atividades
operacionais reduziu 96,52%, passando de R$ 35.215 no exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2018 para R$ 1.227 mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, principalmente em
decorrência do consumo do caixa reservado para aquisição de mídia em 2019.
No período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, o caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais foi de R$ 3.615 mil, uma variação positiva de R$4.477 mil frente a um caixa líquido
consumido nas atividades operacionais de R$ 862 mil no mesmo período em 2019. Tal variação é
atribuída, principalmente, à redução de prejuízo no período da Companhia (de R$ 6.224 mil no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 para R$ 4.122 mil no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020), bem como aumento de fornecedores a pagar, de R$510 mil no
período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 para R$ 3.712 mil no período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020 e aumento de impostos a pagar, de R$190 mil negativos no período
de seis meses findo em 30 de junho de 2019 para R$4.447 mil no período de seis meses findo em
30 de junho de 2020.
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de investimento
O caixa líquido consumido nas atividades de investimento aumentou 74,37%, passando de R$ 4.351
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$ 7.587 mil no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, principalmente em decorrência dos investimentos em ativos intangíveis
gerados internamente que apresentaram uma variação de R$2.457 mil.
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O caixa líquido consumido nas atividades de investimento aumentou 22,82%, passando de R$ 7.587
mil no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 para R$ 9.318 mil no exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2019, em decorrência dos investimentos em ativos intangíveis gerados
internamente que apresentaram uma variação de R$1.106 mil e aquisição de ativos imobilizados que
apresentou uma variação de R$ 625 mil.
No período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, o caixa usado nas atividades de
investimento totalizou R$ 3.347 mil, uma redução de R$1.991 mil, comparado a um caixa líquido
usado nas atividades de investimento de R$5.338 mil no período de seis meses findos em 30 de
junho de 2019. Tal variação é justificada principalmente pelo gasto na aquisição de ativos
imobilizados, especificamente benfeitorias em imóveis de terceiros ocorrida em 2019 no montante
de R$1.095 mil, juntamente com a aquisição de móveis e utensílios e máquinas e equipamentos que
totalizaram R$370 mil em conjunto.
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de financiamentos
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o caixa líquido gerado nas atividades de
financiamentos totalizou R$47.216 mil, uma variação de R$47.143 mil, comparado a um caixa líquido
gerado nas atividades de financiamento de R$73 mil no em relação ao exercício de 2017. Esse
aumento é justificado principalmente pelo aporte de R$45.801 mil de investidores financeiros.
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o caixa líquido consumido nas atividades de
financiamentos totalizou R$1.532 mil, uma variação negativa de R$48.748 mil, comparado a um
caixa líquido gerado nas atividades de financiamento de R$47.216 mil no exercício de 2018. Essa
redução é justificada por uma contribuição de capital de nossos investidores no montante de
R$45.801 mil registrado em 2018 sem o correspondente impacto em 2019, além de um aumento de
R$734 mil em pagamento de empréstimos bancários (principal e juros) e um aumento de R$552 mil
em pagamento de arrendamentos reclassificados pela adoção do IFRS 16.
No período de seis meses findos em 30 de junho de 2020, o caixa líquido gerado nas atividades de
financiamentos totalizou R$6.189 mil, uma variação positiva de R$6.915 mil, comparado a um caixa
líquido usado nas atividades de financiamento de R$726 mil no período de seis meses findos em 30
de junho de 2019. Tal variação é justificada principalmente pela captação de empréstimos no valor
de R$7.500 mil para reforçar o caixa da Companhia como medida preventiva em decorrência da
pandemia de COVID-19, parcialmente compensada pelo aumento de R$446 mil em pagamento de
principal e juros de empréstimos, bem como aumento de R$139 mil em pagamento de
arrendamentos.
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D

UHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
L

GHVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$ &RPSDQKLD UHFRQKHFH UHFHLWDV GH VHX ~QLFR VHJPHQWR RSHUDFLRQDO SHOD LQWHUPHGLDomR GR
FRPpUFLR RQOLQH marketplace  $ UHFHLWD GH LQWHUPHGLDomR p UHFRQKHFLGD TXDQGR WRGDV DV
REULJDo}HVGHSHUIRUPDQFHIRUDPDWLQJLGDVHPXP~QLFRPRPHQWRQRWHPSRFRQVLGHUDQGRVHVHWH
GLDVDSyVDHQWUHJDGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRV'XUDQWHRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GH  H  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX WDPEpP UHFHLWDV QmR UHOHYDQWHV GH SXEOLFLGDGH H
SURSDJDQGDYLDELOL]DGDHPVHXVLWH
LL 

IDWRUHVTXHDIHWDUDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

&RQIRUPH FRPHQWiULRV GD 'LUHWRULD LQVHULGRV QR LWHP  K  DFLPD RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD IRUDP SULQFLSDOPHQWH DIHWDGRV SHOR DXPHQWR GD EDVH GH XVXiULRV RFDVLRQDGR SHORV
LQYHVWLPHQWRVHPPtGLDRQOLQHHRIIOLQHEHPFRPRSRUJDVWRVFRPDFRQVWUXomRHPHOKRULDVGDSODWDIRUPD
E
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$ WRWDOLGDGH GD UHFHLWD GH LQWHUPHGLDomR GR FRPpUFLR RQOLQH marketplace  GD &RPSDQKLD WHP
YDULDo}HVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVDRYROXPHGHWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVHPVXDSODWDIRUPD1mRKi
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomRHLQWURGXomR
GHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
F
LPSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
TXDQGRUHOHYDQWH
$ WRWDOLGDGH GD UHFHLWD GH LQWHUPHGLDomR GR FRPpUFLR RQOLQH marketplace  GD &RPSDQKLD WHP
YDULDo}HVGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVDRYROXPHGHWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVHPVXDSODWDIRUPD1mRKi
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomRHLQWURGXomR
GHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXHQmRKRXYHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHDLQWURGXomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWR
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDLQIRUPDPTXHQmRKRXYHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHTXDLVTXHUHYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLVFRP
UHODomRj&RPSDQKLDRXVXDVDWLYLGDGHVTXHWHQKDPFDXVDGRRXVHHVSHUDTXHYHQKDPFDXVDU
HIHLWRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGR
DXGLWRU
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDDSOLFRXLQLFLDOPHQWHR&3&H&3&DSDUWLUGHGHMDQHLURGHHDSOLFRXR
&3& 5 DSDUWLUGHGHMDQHLURGH8PDVpULHGHRXWUDVQRYDVQRUPDVWDPEpPHQWUDUDP
HP YLJRU D SDUWLU GH  GH MDQHLUR GH  PDV QmR DIHWDUDP PDWHULDOPHQWH DV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
'HYLGR DRV PpWRGRV GH WUDQVLomR HVFROKLGRV SHOD &RPSDQKLD QD DSOLFDomR GHVVDV QRUPDV DV
LQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDVGHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVQmRIRUDPUHDSUHVHQWDGDVSDUDUHIOHWLU
RV UHTXHULPHQWRV GDV QRYDV QRUPDV H[FHWR SHOD DSUHVHQWDomR VHSDUDGD GH UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHOGHFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVFRQWUDWXDLV
&3&5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
2&3&HVWDEHOHFHXXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHHTXDQGRXPDUHFHLWDpUHFRQKHFLGD
HSRUTXDQWRDUHFHLWDpPHQVXUDGD(OHVXEVWLWXLXR&3&5HFHLWDVR&3&&RQWUDWRVGH&RQVWUXomR
HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV'HDFRUGRFRPR&3&DUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRRFOLHQWHREWpPR
FRQWUROH GRV EHQV RX VHUYLoRV 'HWHUPLQDU R PRPHQWRGD WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH  HP XP PRPHQWR
HVSHFtILFRQRWHPSRRXDRORQJRGRWHPSRUHTXHUMXOJDPHQWR
$&RPSDQKLDDGRWRXR&3&XVDQGRRPpWRGRGHHIHLWRFXPXODWLYR VHPH[SHGLHQWHVSUiWLFRV 
FRP R HIHLWR GH DSOLFDomR LQLFLDO GD QRUPD HP  GH MDQHLUR GH  &RQVHTXHQWHPHQWH D
LQIRUPDomR DSUHVHQWDGD SDUD  QmR IRL UHDSUHVHQWDGD  LVWR p HVWi DSUHVHQWDGD FRQIRUPH
UHSRUWDGRDQWHULRUPHQWHVRER&3&R&3&HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV$OpPGLVVRRV
UHTXHULPHQWRVGHGLYXOJDomRGR&3&HPJHUDOQmRIRUDPDSOLFDGRVjLQIRUPDomRFRPSDUDWLYD
2&3&QmRWHYHXPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
2 &3&  HVWDEHOHFHX UHTXHULPHQWRV SDUD UHFRQKHFHU H PHQVXUDU DWLYRV ILQDQFHLURV SDVVLYRV
ILQDQFHLURVHDOJXQVFRQWUDWRVGHFRPSUDRXYHQGDGHLWHQVQmRILQDQFHLURV(VWDQRUPDVXEVWLWXLXR
&3&,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV5HFRQKHFLPHQWRH0HQVXUDomR
Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros
2&3&FRQWpPWUrVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHFODVVLILFDomRSDUDDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR
FXVWRDPRUWL]DGR9DORU-XVWRSRUPHLRGH2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV ³9-25$´ H9DORU-XVWR
SRU PHLR GR5HVXOWDGR ³9-5´  $ FODVVLILFDomR GH DWLYRV ILQDQFHLURV GH DFRUGR FRP R &3&  p
JHUDOPHQWHEDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGRHHPVXDV
FDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV2&3&HOLPLQRXDVFDWHJRULDVDQWLJDVGR&3&
GHWtWXORVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD'HDFRUGR
FRPR,)56RVGHULYDWLYRVHPEXWLGRVHPTXHRFRQWUDWRSULQFLSDOpXPDWLYRILQDQFHLURQRHVFRSR
GD QRUPD QXQFD VmR VHSDUDGRV (P YH] GLVVR R LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR KtEULGR p DYDOLDGR SDUD
FODVVLILFDomRFRPRXPWRGR
2&3&UHWHYHHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&SDUDDFODVVLILFDomRH
PHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV
$ DGRomR GR &3&  QmR WHYH XP HIHLWR VLJQLILFDWLYR QDV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD
UHODFLRQDGDVDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
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Impairment de ativos financeiros
2&3&VXEVWLWXLXRPRGHORGH³SHUGDVLQFRUULGDV´GD,$6SRUXPPRGHORGH³SHUGDVGHFUpGLWR
HVSHUDGDV´ 2 QRYR PRGHOR GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO DSOLFDVH DRV DWLYRV ILQDQFHLURV
PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR DWLYRV GH FRQWUDWRV H LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD PHQVXUDGRV DR
9-25$PDVQmRDLQYHVWLPHQWRVHPLQVWUXPHQWRVSDWULPRQLDLV1RVWHUPRVGR&3&DVSHUGDV
GHFUpGLWRVmRUHFRQKHFLGDVPDLVFHGRGRTXHQR&3&
(VSHUDVHTXHDVSHUGDVSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVLQFOXtGRVQRHVFRSRGRPRGHOR
GHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGR&3&DXPHQWHPHWRUQHPVHPDLVYROiWHLV$DSOLFDomRGRV
UHTXLVLWRVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGR&3&HPGHMDQHLURGHQmRWHYHXPHIHLWR
VLJQLILFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
&3& 5 2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO
$&RPSDQKLDDGRWRXR&3& 5 XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDFRPHIHLWRFXPXODWLYRQDGDWDGD
DGRomRLQLFLDOLVWRpDSDUWLUGHGHMDQHLURGHFRQVLGHUDQGRRGLUHLWRGHXVRLJXDODRSDVVLYRGH
DUUHQGDPHQWR QD GDWD GH DGRomR LQLFLDO PRGLILFDGD &RQVHTXHQWHPHQWH DV LQIRUPDo}HV FRPSDUDWLYDV
DSUHVHQWDGDV SDUD  QmR HVWmR UHDSUHVHQWDGDV  RX VHMD VmR DSUHVHQWDGDV FRQIRUPH UHSRUWDGR
DQWHULRUPHQWHGHDFRUGRFRPR&3& 5 HLQWHUSUHWDo}HVUHODFLRQDGDV2VGHWDOKHVGDVPXGDQoDVQDV
SROtWLFDVFRQWiEHLVHVWmRGLYXOJDGRVDEDL[R$OpPGLVVRRVUHTXHULPHQWRVGHGLYXOJDomRQR&3& 5 
HPJHUDOQmRIRUDPDSOLFDGRVDLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDV
Definição de arrendamento
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD GHWHUPLQDYD QR LQtFLR GR FRQWUDWR VH HOH HUD RX FRQWLQKD XP
DUUHQGDPHQWR FRQIRUPH R ,&3&  $VSHFWRV &RPSOHPHQWDUHV GDV 2SHUDo}HV GH $UUHQGDPHQWR
0HUFDQWLO$&RPSDQKLDDJRUDDYDOLDVHXPFRQWUDWRpRXFRQWpPXPDUUHQGDPHQWRFRPEDVHQD
GHILQLomRGHDUUHQGDPHQWR
1DWUDQVLomRSDUDR&3& 5 D&RPSDQKLDHVFROKHXDSOLFDURH[SHGLHQWHSUiWLFRFRPUHODomRj
GHILQLomRGHDUUHQGDPHQWRTXHDYDOLDTXDLVWUDQVDo}HVVmRDUUHQGDPHQWRV$&RPSDQKLDDSOLFRX
R&3& 5 DSHQDVDFRQWUDWRVSUHYLDPHQWHLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRV
2VFRQWUDWRVTXHQmRIRUDPLGHQWLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVGHDFRUGRFRPR&3& 5 H,&3&
QmRIRUDPUHDYDOLDGRVTXDQWRjH[LVWrQFLDGHXPDUUHQGDPHQWRGHDFRUGRFRPR&3& 5 
3RUWDQWRDGHILQLomRGHXPDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHR&3& 5 IRLDSOLFDGRDSHQDVDFRQWUDWRV
ILUPDGRVRXDOWHUDGRVHPRXDSyVGHMDQHLUR
Como arrendatário
&RPR DUUHQGDWiULR D &RPSDQKLD DUUHQGD EDVLFDPHQWH LPyYHLV $ &RPSDQKLD FODVVLILFDYD
DQWHULRUPHQWH RV DUUHQGDPHQWRV FRPR RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLURV FRP EDVH HP VXD DYDOLDomR
VREUH VH R DUUHQGDPHQWR WUDQVIHULD VLJQLILFDWLYDPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV LQHUHQWHV j
SURSULHGDGH GR DWLYR VXEMDFHQWH j &RPSDQKLD 'H DFRUGR FRP R &3&  5  D &RPSDQKLD
UHFRQKHFHDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRWRGRVRVDUUHQGDPHQWRVGHLPyYHLV
RXVHMDHVVHVDUUHQGDPHQWRVHVWmRQREDODQoRSDWULPRQLDO
1R LQtFLR RX QD PRGLILFDomR GH XP FRQWUDWR TXH FRQWpP XP FRPSRQHQWH GH DUUHQGDPHQWR D
&RPSDQKLDDORFDDFRQWUDSUHVWDomRQRFRQWUDWRDFDGDFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWRFRPEDVHHP
VHXSUHoRLQGLYLGXDO
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1RHQWDQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVLPRELOLiULRVD&RPSDQKLDRSWRXSRUQmRVHSDUDURVFRPSRQHQWHV
TXHQmRVmRGHDUUHQGDPHQWRHFRQWDELOL]DURDUUHQGDPHQWRHRVFRPSRQHQWHVGHQmRDUUHQGDPHQWR
DVVRFLDGRVFRPRXP~QLFRFRPSRQHQWHGHDUUHQGDPHQWR
$QWHULRUPHQWH D &RPSDQKLD FODVVLILFDYD RV DUUHQGDPHQWRV LPRELOLiULRV FRPR DUUHQGDPHQWRV
RSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPR&3& 5 1DWUDQVLomRSDUDHVVHVDUUHQGDPHQWRVRVSDVVLYRV
GH DUUHQGDPHQWR IRUDP PHQVXUDGRV SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV UHPDQHVFHQWHV GR
DUUHQGDPHQWRGHVFRQWDGRVjWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLURGH
2VDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRVmRPHQVXUDGRV
•

3RU XP YDORU LJXDO DR SDVVLYR GH DUUHQGDPHQWR DMXVWDGR SHOR YDORU GH TXDLVTXHU
UHFHELPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR DQWHFLSDGRV RX DFXPXODGRV D &RPSDQKLD DSOLFRX HVVD
DERUGDJHPDRVHXDUUHQGDPHQWRLPRELOLiULR

$&RPSDQKLDWHVWRXVHXVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRTXDQWRjSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
QDGDWDGHWUDQVLomRHFRQFOXLXTXHQmRKiLQGLFDomRGHTXHRVDWLYRVGHGLUHLWRGHXVRDSUHVHQWHP
SUREOHPDVGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHO
$&RPSDQKLDXWLOL]RXYiULRVH[SHGLHQWHVSUiWLFRVDRDSOLFDUR&3& 5 DDUUHQGDPHQWRVDQWHULRUPHQWH
FODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHDFRUGRFRPR&3& 5 (PSDUWLFXODU
•

H[FOXLX RV FXVWRV GLUHWRV LQLFLDLV GD PHQVXUDomR GR DWLYR GH GLUHLWR GH XVR QD GDWD GD
DSOLFDomRLQLFLDOH

•

XWLOL]RXLQIRUPDomRUHWURVSHFWLYDDRGHWHUPLQDURSUD]RGRDUUHQGDPHQWR

Impacto nas demonstrações contábeis
1D WUDQVLomR SDUD R &3&  5  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR DGLFLRQDLV
LQFOXLQGR SURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR H SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR DGLFLRQDLV 2 LPSDFWR QD
WUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R



HP5PLO 

$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR



3DVVLYRGHDUUHQGDPHQWRQmRFLUFXODQWH



$RPHQVXUDURVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRRSHUDFLRQDLVD
&RPSDQKLD GHVFRQWRX RV SDJDPHQWRV GH DUUHQGDPHQWR XWLOL]DQGR VXD WD[D LQFUHPHQWDO VREUH
HPSUpVWLPRHPGHMDQHLURGH$WD[DPpGLDSRQGHUDGDDSOLFDGDpGHHIRLREWLGDSRU
PHLRGHFRQVXOWDDEDQFRVGHSULPHLUDOLQKDSDUDDDTXLVLomRGHXPDWLYRVLPLODU



HP5PLO 

&RQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRRSHUDFLRQDO



'HVFRQWDGRXVDQGRDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPR



3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRUHFRQKHFLGRV
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

2VHIHLWRVVLJQLILFDWLYRVFRPRUHVXOWDGRGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLVQRSHUtRGRFRUUHQWHH
QRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHVWmRGHVFULWRVQRLWHP D DFLPD
F

UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHUHVVDOYDVRXrQIDVHVQRVSDUHFHUHVGHDXGLWRULDHRXUHYLVmR
OLPLWDGDGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDFRQVWDQWHVGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRV~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
1D SUHSDUDomR GDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV D $GPLQLVWUDomR HQWHQGH TXH RV LWHQV DEDL[R VmR
FRQVLGHUDGRV SROtWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV SRU FRQWHU HVWLPDWLYDV RX MXOJDPHQWRV FRQVLGHUDQGR
VLWXDo}HV TXH HQYROYHP FiOFXORV FRP FHUWD FRPSOH[LGDGH TXH SRVVDP UHVXOWDU HP DOWHUDo}HV
GHFRUUHQWHGHFLUFXQVWkQFLDVGRIXWXUR
$VSUHPLVVDVXWLOL]DGDVVmRUHYLVWDVSHULRGLFDPHQWHEDVHDGDVQRFRQKHFLPHQWRHH[SHULrQFLDGD
$GPLQLVWUDomR QR KLVWyULFR GH LQIRUPDo}HV GD SUySULD &RPSDQKLD HVWLPDWLYDV HODERUDGDV SHOD
$GPLQLVWUDomR WHQGR FRPR UHIHUrQFLD HYHQWRV IXWXURV H XWLOL]DQGR UHIHUrQFLDV GLVSRQtYHLV QR
PHUFDGRHDX[tOLRGHHVSHFLDOLVWD
$$GPLQLVWUDomRDYDOLDFRQWLQXDPHQWHDVSROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVHHQWHQGHTXHVmRHVVHQFLDLV
SDUDDPHOKRULQIRUPDomRSRVVtYHOGRVUHVXOWDGRVHFRQGLo}HVSDWULPRQLDLVQRILQDOGHFDGDSHUtRGR
GHUHODWyULRHDFUHGLWDTXHDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVXWLOL]DGDVVmRUD]RiYHLV
-XOJDPHQWRV
$VLQIRUPDo}HVVREUHMXOJDPHQWRVUHDOL]DGRVQDDSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVTXHWrPHIHLWRV
VLJQLILFDWLYRVVREUHRVYDORUHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHPVHD
5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
6HDUHFHLWDGHLQWHUPHGLDomRpUHFRQKHFLGDTXDQGRDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpVDWLVIHLWDHPXP
FHUWRSRQWRQRWHPSRRXDRORQJRGRWHPSR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLRXDVREULJDo}HVGHSHUIRUPDQFHHFRQFOXLXTXHDUHFHLWDGH
LQWHUPHGLDomRpUHFRQKHFLGDTXDQGRDREULJDomRGHSHUIRUPDQFHpVDWLVIHLWDHPXPFHUWRSRQWRQR
WHPSRRFRUUHQGRVHWHGLDVDSyVDHQWUHJDGRVSURGXWRVFRPHUFLDOL]DGRVGRYHQGHGRUDRFRPSUDGRU
9LGD~WLOGHDWLYRVLPRELOL]DGRVHLQWDQJtYHLV
$GHWHUPLQDomRGDVYLGDV~WHLVUHTXHUHVWLPDWLYDVHPUHODomRDRVEHQHItFLRVIXWXURVHVSHUDGRVH
DVKLSyWHVHVUHODFLRQDGDVDRVEHQHItFLRVIXWXURVHVSHUDGRVLPSOLFDPHPXPJUDXVLJQLILFDWLYRGH
MXOJDPHQWR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
&DVRD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDLGHQWLILTXHDOJXPVLQDOGHTXHRWHPSRHVWLPDGRSDUDREWHQomR
GH EHQHItFLRV HVSHUDGRV GRV VHXV DWLYRV VRIUD DOJXPD PRGLILFDomR DV YLGDV ~WHLV GRV EHQV GR
LPRELOL]DGRHGRVDWLYRVLQWDQJtYHLVVmRUHDYDOLDGDVFRPEDVHHPODXGRVWpFQLFRV$PXGDQoDGD
HVWLPDWLYD GH YLGD ~WLO SRGH GHFRUUHU SRU HYROXomR WHFQROyJLFD REVROHVFrQFLD SURJUDPDGD RX
PXGDQoDQDVHVWLPDWLYDVGHXVRGRVDWLYRV
7HVWHGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHLV
$V SULQFLSDLV SUHPLVVDV HP UHODomR DRV YDORUHV UHFXSHUiYHLV LQFOXLQGR D UHFXSHUDELOLGDGH GRV
FXVWRVGHGHVHQYROYLPHQWR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$$GPLQLVWUDomRDYDOLDDQXDOPHQWHRVUHODWyULRVGHDYDOLDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
FXMDVSURMHo}HVLQFOXHPSUHPLVVDVHMXOJDPHQWRVVLJQLILFDWLYRVHQWUHRXWUDVUHODFLRQDGDVjSURMHomR
GRIOX[RGHFDL[D
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3URYLVmRSDUDULVFRWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDV
$GHWHUPLQDomRGDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVVREUHDSUREDELOLGDGHHPDJQLWXGHGDVVDtGDVGHUHFXUVRV
UHTXHUMXOJDPHQWRVLJQLILFDWLYR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$$GPLQLVWUDomRD&RPSDQKLDDYDOLDUHVSDOGDGDSRUVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVRULVFRGHSHUGD
SDUDFDGDGHPDQGDMXGLFLDORXULVFRVGHQDWXUH]DFtYHOWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULRHWULEXWiULRSHOD
SUREDELOLGDGHGHSHUGDVHQGRTXHTXDQGRWDOSHUGDpFODVVLILFDGDFRPRSURYiYHOpFRQWDELOL]DGD
XPDSURYLVmRSHORPRQWDQWHHVSHUDGRGHVDtGDGHUHFXUVRV
3HUGDHVSHUDGDFRPchargeback
$V SUHPLVVDV HP UHODomR D HVWLPDWLYD GH FDQFHODPHQWRV UHODFLRQDGDV D GLVSXWDV IUDXGHV H
GHVLVWrQFLDGHFRPSUDSRUSDUWHGRXVXiULRGHQWURGROLPLWHGHWHPSRHVWDEHOHFLGR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$$GPLQLVWUDomRDYDOLDFRQVWDQWHPHQWHRKLVWyULFRHRVUHODWyULRVGHDFRPSDQKDPHQWRILQDQFHLUR
$V SURYLV}HV SDUD chargeback VmR HVWDEHOHFLGDV FRP EDVH QD H[SHFWDWLYD SURYiYHO GH
FDQFHODPHQWRVGDVFRPSUDVLQWHUPHGLDGDVQRVHXmarketplace
&ODVVLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$&RPSDQKLDGHYHXWLOL]DUMXOJDPHQWRTXDQGRDYDOLDUVHXPRGHORGHQHJyFLRVSDUDJHUHQFLDUDWLYRV
ILQDQFHLURVHHVVDDYDOLDomRQmRpGHWHUPLQDGDSRUXP~QLFRIDWRURXDWLYLGDGH(PYH]GLVVRD
&RPSDQKLDGHYHFRQVLGHUDUWRGDDHYLGrQFLDUHOHYDQWHGLVSRQtYHOQDpSRFDGDDYDOLDomR
&RPHQWiULRVGD$GPLQLVWUDomR
$ $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUD WRGD D HYLGrQFLD UHOHYDQWH GLVSRQtYHO QD pSRFD GD DYDOLDomR
FODVVLILFDQGRRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHDFRUGRFRPL PRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRpPDQWHU
DWLYRVFRPRILPGHUHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVRXLL PRGHORGHQHJyFLRVFXMRREMHWLYRp
DWLQJLGR WDQWR SHOR UHFHELPHQWR GH IOX[RV GH FDL[D FRQWUDWXDLV TXDQWR SHOD YHQGD GH DWLYRV
ILQDQFHLURV
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
RV DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH QmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheetitems 
L

DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRV
RXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LL 
FDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLVDHQWLGDGHPDQWHQKDULVFRVH
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLV
D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LLL 

FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRV
RXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
LY 

FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGDQRV
EDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
Y

FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRFRUUHQWHHQR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

2V'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHQmRKiRXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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,WHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
F
QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRFRUUHQWHHDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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3ODQRGHQHJyFLRV
D

LQYHVWLPHQWRV

L
GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHRVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDIRUDP
SULPRUGLDOPHQWHHPPDUNHWLQJGHSHUIRUPDQFHHFRQVWUXomRGHPDUFD 5PLOK}HV HLQFHQWLYRV
UHGXWRUHVGHIUHWH DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV 
$ &RPSDQKLD SUHWHQGH XWLOL]DU RV UHFXUVRV OtTXLGRV SURYHQLHQWHV GD 2IHUWD 3ULPiULD GD VHJXLQWH
IRUPD
D  GRYROXPHFDSWDGRSDUDDH[SDQVmRGDPDUFDHGDEDVHGHXVXiULRV
E  GRYROXPHFDSWDGRSDUDLQYHVWLPHQWRVHPSROtWLFDVFRPHUFLDLVFRPIRFRHPPHOKRULD
GHFRQYHUVmRHUHFRUUrQFLD
F  GRYROXPHFDSWDGRSDUDH[SDQVmRGRWLPHSDUDGHVHQYROYLPHQWRGRSURGXWRH
G  GRYROXPHFDSWDGRSDUDVROXo}HVILQWHFK
$HIHWLYDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVFDSWDGRVSRUPHLRGD2IHUWD3ULPiULDGHSHQGHGHGLYHUVRVIDWRUHV
TXHD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHYLUmRDVHFRQFUHWL]DUGHQWUHRVTXDLVDVFRQGLo}HVGH
PHUFDGR HQWmR YLJHQWHV H VH EDVHLD HP VXDV DQiOLVHV HVWLPDWLYDV H SHUVSHFWLYDV DWXDLV VREUH
HYHQWRVIXWXURVHWHQGrQFLDV$OWHUDo}HVQHVVHVHHPRXWURVIDWRUHVSRGHPREULJDUD&RPSDQKLDD
UHYHU D GHVWLQDomR GRV UHFXUVRV OtTXLGRV GD 2IHUWD 3ULPiULD TXDQGR GH VXD HIHWLYD XWLOL]DomR
(QTXDQWRRVUHFXUVRVOtTXLGRVGHFRUUHQWHVGD2IHUWD3ULPiULDQmRIRUHPHIHWLYDPHQWHXWLOL]DGRVQR
FXUVR UHJXODU GRV QRVVRV QHJyFLRV HOHV SRGHUmR VHU LQYHVWLGRV HP DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV TXH
DFUHGLWDPRVHVWDUGHQWURGHQRVVDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWRYLVDQGRjSUHVHUYDomRGRQRVVRFDSLWDO
HLQYHVWLPHQWRVFRPSHUILOGHDOWDOLTXLGH]WDLVFRPRWtWXORVGHGtYLGDS~EOLFDHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
GHUHQGDIL[DFRQWUDWDGRVRXHPLWLGRVSRULQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKD
$GHPDLVD&RPSDQKLDSUHYrUHIRUoDURVHXLQYHVWLPHQWRHPFRQVWUXomRGHPDUFDHDTXLVLomRGH
XVXiULRV VXEVWDQFLDOPHQWH QRV SUy[LPRV DQRV 2V LQYHVWLPHQWRV HP LQYHQWLYRV GH IUHWH WDPEpP
VHUmR UHOHYDQWHV SDUD H[SDQVmR QDV UHJL}HV JHRJUiILFDV HP TXH D &RPSDQKLD SRVVXL EDL[D
SHQHWUDomRGHPHUFDGR
LL 

IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

2VLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDVmRVXSRUWDGRVSULQFLSDOPHQWHSHORFDL[DDSRUWDGRSRULQYHVWLGRUHV
ILQDQFHLURVJHUDomRGHFDL[DHVHPSUHTXHQHFHVViULRSRUPHLRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
MXQWRjWHUFHLURV
LLL 

GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHVLQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV HP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWRV
E
GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURVDWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDDTXLVLomRGHTXDLVTXHUSODQWDVHTXLSDPHQWRVRX
RXWURVDWLYRVTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVSHFLDOPHQWHSUHSDUDGDVSDUDILQVGHUHJLVWURSDUDRSHUtRGRGH
VHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRGH,QIRUPDo}HVFRPSOHPHQWDUHVDRLWHP
3DUDILQVGHFRPSDUDELOLGDGHFRPRXWUDVFRPSDQKLDVDEHUWDVD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXDRORQJRGR
LWHPDVLQIRUPDo}HVUHIHUHQWHVDDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
$VWDEHODVDEDL[RDSUHVHQWDPDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVVHOHFLRQDGDVGD&RPSDQKLDSDUDRSHUtRGR
GHVHWHPHVHVILQGRVHPGHMXOKRGHFRQIRUPHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVSHFLDOPHQWH
SUHSDUDGDVSDUDILQVGHUHJLVWUR
%DODQoRSDWULPRQLDOHPGHMXOKRGH
HP5PLOH[FHWR 

(PGHMXOKRGH

$WLYR



&LUFXODQWH



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV



$GLDQWDPHQWRV



,PSRVWRVDUHFXSHUDU



2XWURV



1mRFLUFXODQWH



$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV



'HSyVLWR-XGLFLDO



,PSRVWRGLIHULGR



,PRELOL]DGR



,QWDQJtYHO



7RWDOGRDWLYR




HP5PLOH[FHWR 

(PGHMXOKRGH

3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR



&LUFXODQWH



)RUQHFHGRUHV



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV



2EULJDo}HVWULEXWiULDV



$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV



2XWUDVFRQWDVDSDJDU



$UUHQGDPHQWR



1mRFLUFXODQWH



(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



$UUHQGDPHQWRV



3URYLVmRSDUDULVFRV



3DWULP{QLROtTXLGR



&DSLWDOVRFLDO



3UHMXt]RVDFXPXODGRV



7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRVHPGHMXOKRGHH


HP5PLOH[FHWR 

3HUtRGRGHVHWHPHVHV
ILQGRVHPGHMXOKRGH


5HFHLWDOtTXLGD

3HUtRGRGHVHWHPHVHV
ILQGRVHPGHMXOKRGH




&XVWRVGRVHUYLoRSUHVWDGR



/XFUREUXWR



5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVSXEOLFLWiULDV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV













/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR




5HFHLWDILQDQFHLUD





2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV

5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR











'HVSHVDILQDQFHLUD





/XFUR SUHMXt]R DQWHVGRLPSRVWRGHUHQGD





,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO



/XFUR SUHMXt]R OtTXLGRGRSHUtRGR







'HPRQVWUDo}HVGRIOX[RGHFDL[DSDUDRSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRVHPGHMXOKRGH
H

HP5PLOH[FHWR 

3HUtRGRGHVHWHPHVHV
ILQGRVHPGHMXOKRGH


3HUtRGRGHVHWHPHVHV
ILQGRVHPGHMXOKRGH


'DVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3UHMXt]RGRSHUtRGR





$MXVWHVSRU
'HSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
,PSRVWRGLIHULGR





 







'HVSHVDGH-XURV







 

 

'HFUpVFLPR DFUpVFLPR HPDWLYRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDV



$GLDQWDPHQWRV



,PSRVWRVDUHFXSHUDU
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2XWURV





)RUQHFHGRUHV





2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV





2EULJDo}HVWULEXWiULDV









'HFUpVFLPR DFUpVFLPRHPSDVVLYRV

$QWHFLSDo}HVGHUHFHEtYHLV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU



 

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV



 





$TXLVLomRGHLQWDQJtYHO

 

 

&DL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

 

 

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$TXLVLomRGHLPRELOL]DGR

)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
&DSWDomROtTXLGDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV



3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPR
3DJDPHQWRGHDUUHQGDPHQWR
,QWHJUDOL]DomRGHFDSLWDO
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDV FRQVXPLGR QDV
DWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWR 5HGXomR OtTXLGDGHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 











 



 



 

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D



1RLQtFLRGRSHUtRGR





1RILQDOGRSHUtRGR





$XPHQWR 5HGXomR OtTXLGDGHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D



 


&29,'
$206GHFODURXHPGHPDUoRGHRHVWDGRGHSDQGHPLDHPUD]mRGDGLVVHPLQDomRJOREDO
GR &RURQDYtUXV &29,'  H HVWD GHFODUDomR GHVHQFDGHRX VHYHUDV PHGLGDV SRU SDUWH GDV
DXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVQRPXQGRWRGRDILPGHWHQWDUFRQWURODURVXUWRUHVXOWDQGRHPPHGLGDV
UHVWULWLYDVUHODFLRQDGDVDRIOX[RGHSHVVRDVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQUHVWULo}HVDYLDJHQV
HWUDQVSRUWHVS~EOLFRVIHFKDPHQWRSURORQJDGRGHHVWDEHOHFLPHQWRVGHFRPpUFLRHPJHUDOHORFDLV
GHWUDEDOKR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP LGHQWLILFDGRV LPSDFWRV GHVIDYRUiYHLV QDV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
2 *RYHUQR )HGHUDO GLYXOJRX GHWHUPLQDGDV Do}HV FRP R REMHWLYR GH PLQLPL]DU RV LPSDFWRV
HFRQ{PLFRVQDVHPSUHVDVHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLRX DVPHGLGDVSURYLVyULDVHDV
SRUWDULDVHPLWLGDVHGHFLGLXDGRWDURVQRUPDWLYRVDEDL[R
•

)ROKDGHSDJDPHQWRUHGXomRVDODULDO

•

0HGLGD 3URYLVyULD  QR PrV GH PDLR  D &RPSDQKLD DGHULX D 03 
HIHWXDQGR D UHGXomR VDODULDO H GH MRUQDGD FRUUHVSRQGHQWH HP  SDUD  GRV VHXV
FRODERUDGRUHV7DORSomRSHUIH]DUHGXomRGH5PLO
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•

3RUWDULDVQVHGHDEULOHMXQKRGH3RVWHUJDomRHPPHVHVGRVLPSRVWRV
IHGHUDLV 3,6&2),16 H ,166 3DWURQDO  FRP SDJDPHQWR SRVWHULRU QRV PHVHV GH DJRVWR
RXWXEUR H QRYHPEUR GH  VHP HQFDUJRV H DWXDOL]Do}HV $ &RPSDQKLD DGHULX D
SRVWHUJDomRUHODFLRQDGDDR,1663DWURQDOSHUID]HQGRDSRVWHUJDomRWRWDO5PLO

•

0HGLGD 3URYLVyULD Q   3RVWHUJDomR HP  PHVHV GR )*76 FRP SDUFHODPHQWR
SRVWHULRUHPPHVHVDSDUWLUGHMXOKRGHVHPHQFDUJRVHDWXDOL]Do}HVSHUID]HQGRQD
SRVWHUJDomRWRWDO5PLO

•

0HGLGD3URYLVyULDQ5HGXomRSRUPHVHVSHODPHWDGHDVDOtTXRWDVGR6LVWHPD
6 6(6&6(%5$(H6(1$& QDJXLDGH,1663DWURQDOSHUID]HQGRQDSRVWHUJDomRWRWDO
5PLO

$ &RPSDQKLD PRQLWRUD HP WHPSR UHDO D HYROXomR GDV WUDQVDo}HV FRQVHJXLQGR SHUFHEHU
UDSLGDPHQWHYDULDo}HVFDXVDGDVSRUIDWRUHVH[WHUQRV2VLPSDFWRVGD&29,'IRUDPVHQWLGRVQR
ILQDOGRPrVGHPDUoRVHPLPSDFWRVPDWHULDLVVHQGRUDSLGDPHQWHUHFXSHUDGRV(RVLQGLFDGRUHV
VXEVHTXHQWHVDSUHVHQWDUDPWHQGrQFLDSRVLWLYD
'HVSHVDV3XEOLFLWiULDV
$VDo}HVGHSXEOLFLGDGHGD&RPSDQKLDVmRSODQHMDGDVHVWUDWHJLFDPHQWHHWDWLFDPHQWHHPFLFORV
DQXDLV HP DOLQKDPHQWR FRP RV HOHPHQWRV GHILQLGRUHV GR SRVLFLRQDPHQWR GD PDUFD (QMRHL 6mR
GHILQLGDVGHDFRUGRFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHPIXQomRGRGLQDPLVPRHGDVPXGDQoDVQR
FHQiULRHPTXHHVWiLQVHULGDGRVREMHWLYRVHPHWDVGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDGRPHUFDGRFRPR
XPWRGRGDVRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVWDLVFRPRODQoDPHQWRVHH[SDQV}HVGHVHUYLoRVHGRV
REMHWLYRVGHIRUWDOHFLPHQWRGDVXDPDUFD
$V Do}HV GH SXEOLFLGDGH QD WHOHYLVmR MRUQDLV H UHYLVWDV H PtGLDV GLJLWDLV VmR XWLOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLD SDUD FRQWULEXLU FRP RV UHVXOWDGRV H REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD VHQGR XP
HOHPHQWRLPSRUWDQWHQDDTXLVLomRHUHWHQomRGHXVXiULRV
$V HVWUDWpJLDV GH DTXLVLomR GD &RPSDQKLD VmR FRPSRVWDV SRU 0tGLDV 3DJDV GH 3HUIRUPDQFH
*RRJOH$GV)DFHERRN$GV3DUFHLURV5HPDUNHWLQJ FRPELQDGDVFRP7UiIHJRQmRSDJR WUiIHJR
GLUHWRHRUJkQLFRQDSODWDIRUPD $o}HVHLQYHVWLPHQWRVGH%UDQGLQJSDUDIRUWDOHFLPHQWRGDPDUFD
WDLVFRPRFDPSDQKDVGH79,QIOXHQFHU0DUNHWLQJH6RFLDO0HGLD DODYDQFDPDDTXLVLomRGHWUiIHJR
QmRSDJRSDUDDSODWDIRUPD ZHEHDSSV SRVVXLQGRXPLPSDFWRUHOHYDQWHQDHILFLrQFLDGHORQJR
SUD]RGDQRVVDHVWUDWpJLDGHDTXLVLomR
$SyVDHWDSDGHFRQYHUVmRGHXPXVXiULRHPQRYRFRPSUDGRURREMHWLYRSDVVDDVHUUHWHQomRH
DXPHQWR GH IUHTXrQFLD GH FRPSUDV GRV XVXiULRV VHQGR LVVR DWLQJLGR DWUDYpV GD H[SHULrQFLD
RIHUHFLGDSHODSODWDIRUPD user experienceRX³X[´QDYHJDomRHUHFRPHQGDo}HVSHUVRQDOL]DGDV
DOJRULWPR GH OLVWDJHP RWLPL]DGRV D QtYHO GH XVXiULR H JHRORFDOL]DomR DWHQGLPHQWR  DWUHODGD j
PDQXWHQomRGH³WRSRIPLQG´SRUUHIRUoRGDPDUFDRQOLQH LQIOXHQFHUVHUHPDUNHWLQJ HRIIOLQH 79
DEHUWDHSDJD &RPRFLWDGRRVSLODUHVGHPDUNHWLQJGHDTXLVLomRVmR
•

0tGLDV RQOLQH GH 3HUIRUPDQFH RWLPL]DGDV DWUDYpV GR &$& FXVWR SRU DTXLVLomR GH QRYR
FRPSUDGRU  GLUHFLRQDQGR LQYHVWLPHQWR SDUD PtGLDV PDLV HILFLHQWHV DFRPSDQKDQGR FDGD
touchpointGRXVXiULRQDSODWDIRUPDHRLPSDFWRGDPtGLDQDVXDDWLYDomR

•

0tGLDV 3DJDV GH %UDQGLQJ RWLPL]DGDV DWUDYpV GR LPSDFWR GLUHWR H LQGLUHWR HP WUiIHJR
RUJkQLFRHDTXLVLomRGHQRYRVXVXiULRVQDSODWDIRUPD

$VDo}HVSUH]DPSHORUHVSHLWRjGLYHUVLGDGHpWQLFDJHRJUiILFDGHJrQHURLGDGHHGHSHVVRDVFRP
GHILFLrQFLD DOpP GH FRPEDWHU TXDOTXHU IRUPD GH GLVFULPLQDomR GHVUHVSHLWR RX VLWXDomR
FRQVWUDQJHGRUDHPREVHUYkQFLDjVOHLVHDR&yGLJR%UDVLOHLURGH$XWR5HJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULD
TXHUHJXODPHQWDDVQRUPDVpWLFDVDSOLFiYHLVDSXEOLFLGDGHHSURSDJDQGD
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1RSHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKRGHRJDVWRFRPSXEOLFLGDGHSHOD&RPSDQKLD
IRLGH5PLO1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHRV
JDVWRV FRP SXEOLFLGDGH SHOD &RPSDQKLD IRUDP GH 5 PLO 5 PLO H 5 PLO
UHVSHFWLYDPHQWH
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
GHVGHTXHDFRPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDV'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDRSWRX
SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH
RSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
D
LQIRUPDU TXDLV HVWmR VHQGR VXEVWLWXtGDV SRU QRYDV SURMHo}HV LQFOXtGDV QHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXDLVGHODVHVWmRVHQGRUHSHWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
E
TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV Mi WUDQVFRUULGRV FRPSDUDU RV GDGRV
SURMHWDGRVFRPRHIHWLYRGHVHPSHQKRGRVLQGLFDGRUHVLQGLFDQGRFRPFODUH]DDVUD]}HVTXH
OHYDUDPDGHVYLRVQDVSURMHo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
F
TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV DLQGD HP FXUVR LQIRUPDU VH DV SURMHo}HV
SHUPDQHFHPYiOLGDVQDGDWDGHHQWUHJDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXDQGRIRURFDVR
H[SOLFDUSRUTXHHODVIRUDPDEDQGRQDGDVRXVXEVWLWXtGDV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHD
HOHVHUHSRUWDP
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HDFRUGRFRPRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiFRPSRVWRSRUQR
PtQLPRPHPEURVHQRPi[LPRPHPEURVHIHWLYRVHDWpLJXDOQ~PHURGHUHVSHFWLYRVVXSOHQWHV
WRGRV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOD$VVHPEOHLD *HUDO SDUD XP PDQGDWR XQLILFDGR GH  DQRV VHQGR
SHUPLWLGD D UHHOHLomR 1RV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR QR PtQLPR  RX  GRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHV
$OpPGHRXWUDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLHQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDFRPSHWHDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
•

IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGDVVRFLHGDGHVVREVHXFRQWUROH

•

DSURYDUHDOWHUDURRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHDGHWHUPLQDomR
GDVPHWDVHHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRV

•

HOHJHUHGHVWLWXLURVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDHIL[DUOKHVDVDWULEXLo}HV

•

ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV GLUHWRUHV H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD
&RPSDQKLDVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUDomRSHOD
&RPSDQKLDRXSHODVVRFLHGDGHVVREVHXFRQWUROHHTXDLVTXHURXWURVDWRV

•

PDQLIHVWDUVHVREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRDVFRQWDVGDGLUHWRULDHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDVXEPHWHQGRDVjDSURYDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

•

IL[DUDUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDO
GD'LUHWRULDREVHUYDGRROLPLWHGDUHPXQHUDomRJOREDODSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

•

GHILQLU RV FULWpULRV JHUDLV GH UHPXQHUDomR H SROtWLFD GH EHQHItFLRV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLDHVHPSUHTXHMXOJDUQHFHVViULRGDVVRFLHGDGHVVREVHXFRQWUROH

•

DSURYDUSURJUDPDVGHUHPXQHUDomRFRPEDVHHPDo}HVREVHUYDGRVRVSODQRVDSURYDGRV
HP$VVHPEOHLD*HUDO

•

FRQYRFDUDV$VVHPEOHLDV*HUDLVQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHV$Q{QLPDVHGRHVWDWXWR
VRFLDOGD&RPSDQKLD

•

DSUHVHQWDU j $VVHPEOHLD *HUDO FKDSD SDUD HOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRQDIRUPDGR$UWLJRGRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD

•

SURSRUj$VVHPEOHLD*HUDODGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRREVHUYDGRRGLVSRVWRQR
$UWLJRGRHVWDWXWRVRFLDO

•

DSURYDUROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVHPSHUtRGRVLQIHULRUHVDRH[HUFtFLRVRFLDOEHPFRPRD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV LQWHUPHGLiULRV H R SDJDPHQWR RX FUpGLWR GH MXURV
VREUHRFDSLWDOSUySULRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHOHGR$UWLJRGRHVWDWXWRVRFLDO
GD&RPSDQKLD

•

GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR S~EOLFD RX SULYDGD GH GHErQWXUHV QmR FRQYHUVtYHLV QRWDV
SURPLVVyULDVHRXWURVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HV

•

GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH Do}HV GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV H E{QXV GH
VXEVFULomRGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLD
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$LQGDHVWDUmRVXMHLWRVjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR L VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDO
SURSRVWDV YHUVDQGR VREUH IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR LQFRUSRUDomR GH Do}HV RX GLVVROXomR GD
&RPSDQKLD EHP FRPR DFHUFD GH UHIRUPD GHVWH (VWDWXWR LL  DXWRUL]DU D DTXLVLomR GH Do}HV GD
&RPSDQKLDSDUDSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDFDQFHODPHQWRRXSRVWHULRUDOLHQDomRREVHUYDGDVDV
GLVSRVLo}HV H UHVWULo}HV OHJDLV H UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV  LLL  DSURYDU D SUiWLFD GRV VHJXLQWHV
DWRVSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDVFRQWURODGDVVHPSUHTXHRYDORUGDRSHUDomRH[FHGHU FLQFR
SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD D DTXLVLomRDOLHQDomRRXRQHUDomRGHEHQV E 
RXWRUJD GH JDUDQWLDV F  HQGLYLGDPHQWR RX UHQ~QFLD D GLUHLWRV G  LQYHVWLPHQWR RX SURMHWR GH
LQYHVWLPHQWR H H  DTXLVLomR RX DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD RX GH
TXDLVTXHU GLUHLWRV VREUH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV LY  DSURYDU D FHOHEUDomR GH WUDQVDo}HV FRP
SDUWHVUHODFLRQDGDVFXMRYDORUHQYROYLGRHPXPD~QLFDRSHUDomRRXHPXPFRQMXQWRGHRSHUDo}HV
UHODFLRQDGDVH[FHGD5 WUrVPLOK}HVGHUHDLV VHOLPLWHPtQLPRGHYDORULQIHULRUD
HVWH QmR IRU LPSRVWR SHOD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD Y 
DSURYDU D FHOHEUDomR GH DFRUGRV GH DFLRQLVWDV SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV YLL 
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRQVLGHUDGDDPDQLIHVWDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
YLLL GHOLEHUDUVREUHDHVFROKDGHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDUHVSRQViYHOSHODGHWHUPLQDomRGRYDORU
HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD SDUD ILQV GD 23$ SRU $WLQJLPHQWR GH 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH L[ 
PDQLIHVWDUVH IDYRUiYHO RX FRQWUDULDPHQWH D UHVSHLWR GH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH
Do}HV TXH WHQKD SRU REMHWR DV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH SDUHFHU SUpYLR
IXQGDPHQWDGR GLYXOJDGR HP DWp  TXLQ]H  GLDV GD SXEOLFDomR GR HGLWDO GD RIHUWD S~EOLFD GH
DTXLVLomR GH Do}HV TXH GHYHUi DERUGDU QR PtQLPR D  D FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD RIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGRFRQMXQWRGHVHXVDFLRQLVWDV
LQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]GDVDo}HV E RVSODQRV
HVWUDWpJLFRV GLYXOJDGRV SHOR RIHUWDQWH HP UHODomR j &RPSDQKLD F  HYHQWXDLV DOWHUQDWLYDV j
DFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR [ DSURYDUDVSROtWLFDV
FRUSRUDWLYDVFRQIRUPHSURSRVWDVTXHOKHVHMDPVXEPHWLGDVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHV [L DSURYDU
D FULDomR GH FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SHUPDQHQWHV H
WHPSRUiULRVHLQGLFDURVPHPEURVTXHLUmRFRPSRUWDLVFRPLWrVH [LL GHOLEHUDUVREUHDFHOHEUDomR
GH LQVWUXPHQWRV FRQWUDWRV SURWRFRORV H TXDLVTXHU RXWURV GRFXPHQWRV UHODWLYRV D RSHUDo}HV GH
LQFRUSRUDomR IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR GH Do}HV RX TXDLVTXHU UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV TXH
HQYROYDPD&RPSDQKLD
L

UHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHJLGRSRUUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRRTXDOIRLDSURYDGRHPUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHHVWDEHOHFHDVUHJUDVJHUDLV
UHODWLYDVDRVHXIXQFLRQDPHQWRHVWUXWXUDRUJDQL]DomRDWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHV
2 &RPLWrGH$XGLWRULD pUHJLGR SRUUHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR RTXDO IRL DSURYDGR HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
2V UHJLPHQWRV LQWHUQRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RPLWr GH $XGLWRULD SRGHP VHU
DFHVVDGRV QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VHGH GD &RPSDQKLD $YHQLGD 3UHVLGHQWH -XVFHOLQR
.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR9LOD1RYD&RQFHLomR&(36mR3DXOR63
H LL LQWHUQHWVLWHGD&RPSDQKLD ULHQMRHLFRPEU 
LL 

FRPLWrGHDXGLWRULDHVWDWXWiULR

2 &RPLWr GH $XGLWRULD p yUJmR HVWDWXWiULR GH DVVHVVRUDPHQWR GH FDUiWHU SHUPDQHQWH YLQFXODGR
GLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHJLGRSHORGLVSRVWRQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDH
SHORVHX5HJLPHQWR,QWHUQRFXMRREMHWLYRpDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDVXSHUYLVmR
L GD LQWHJULGDGH H TXDOLGDGH GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD LL GR FXPSULPHQWR
SHOD &RPSDQKLD GH UHTXLVLWRV OHJDLV H UHJXODWyULRV DWLQHQWHV DR HVFRSR GH VXD DWXDomR LLL GDV
TXDOLILFDo}HVHLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH LY GRGHVHPSHQKRGDVIXQo}HVGHDXGLWRULD
LQWHUQDGD&RPSDQKLDHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVH Y GDJHVWmRGHULVFRV&XPSUHHVFODUHFHU
TXHR&RPLWrGH$XGLWRULDHQWUDUiHPIXQFLRQDPHQWRQDGDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGR&RQWUDWRGH
3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULD
L

RSLQDU VREUH D FRQWUDWDomR H GHVWLWXLomR GR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH SDUD D HODERUDomR GH
DXGLWRULDH[WHUQDLQGHSHQGHQWHRXSDUDTXDOTXHURXWURVHUYLoR
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LL 

VXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHV
•

LLL 

LY 

GRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDILPGHDYDOLDU
−

DVXDLQGHSHQGrQFLD

−

DTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVH

−

DDGHTXDomRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVjVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD

•

GDiUHDGHFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

•

GDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDH

•

GDiUHDGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD

PRQLWRUDUHDYDOLDUDTXDOLGDGHHLQWHJULGDGH
•

GRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV

•

GDV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH

•

GDVLQIRUPDo}HVHPHGLo}HVGLYXOJDGDVFRPEDVHHPGDGRVFRQWiEHLVDMXVWDGRVH
HPGDGRVQmRFRQWiEHLVTXHDFUHVFHQWHPHOHPHQWRVQmRSUHYLVWRVQDHVWUXWXUDGRV
UHODWyULRVXVXDLVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

DYDOLDU H PRQLWRUDU DV H[SRVLo}HV GH ULVFR GD &RPSDQKLD SRGHQGR LQFOXVLYH UHTXHUHU
LQIRUPDo}HVGHWDOKDGDVGHSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVFRP
•

DUHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomR

•

DXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDH

•

DVGHVSHVDVLQFRUULGDVHPQRPHGD&RPSDQKLD

Y

DYDOLDU H PRQLWRUDU MXQWDPHQWH FRP D DGPLQLVWUDomR H D iUHD GH DXGLWRULD LQWHUQD D
DGHTXDomRGDVWUDQVDo}HVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDV
UHVSHFWLYDV HYLGHQFLDo}HV FRQIRUPH SUHYLVWR QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD

YL 

HPLWLUSDUHFHUHVHUHFRPHQGDo}HVDUHVSHLWRGDFRQIRUPLGDGHGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVVXEPHWLGDVjGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGD3ROtWLFD
GH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD

YLL 

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDVSROtWLFDV
LQWHUQDV GD FRPSDQKLD LQFOXLQGR D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD
&RPSDQKLD

YLLL 

HODERUDU UHODWyULR VHPHVWUDO VH QHFHVViULR H REULJDWRULDPHQWH UHODWyULR DQXDO UHVXPLGR
HVWHDVHUDSUHVHQWDGRMXQWDPHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQWHQGRDGHVFULomR
GH

L[ 

•

VXDVDWLYLGDGHVRVUHVXOWDGRVHFRQFOXV}HVDOFDQoDGRVHDVUHFRPHQGDo}HVIHLWDV
H

•

TXDLVTXHUVLWXDo}HVQDVTXDLVH[LVWDGLYHUJrQFLDVLJQLILFDWLYDHQWUHDDGPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHR&RPLWrGH$XGLWRULDHPUHODomRjV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH

SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH
GLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVHFyGLJRV
LQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUH
GDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
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2&RPLWrGH$XGLWRULDVHUiIRUPDGRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVVHQGRTXH
L

DRPHQRV XP GHOHVGHYHVHUFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

LL 

D PDLRULD GH VHXV PHPEURV GHYHUi VHU LQGHSHQGHQWH QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90
QRXGHHYHQWXDOQRUPDTXHYHQKDDVXEVWLWXtOD

LLL 

DR PHQRV  XP  GHOHV GHYH WHU UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH
VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q RX GH HYHQWXDO QRUPD TXH YHQKD D
VXEVWLWXtODH

LY 

XPPHVPRPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDSRGHUiDFXPXODUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDVDOtQHDV
L  LL H LLL DFLPD
 LLL 
DYDOLDomR GR WUDEDOKR GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH SHOR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR

2 &RPLWr GH $XGLWRULD p UHVSRQViYHO SRU VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV L  GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVDILPGHDYDOLDU D DVXDLQGHSHQGrQFLD E DTXDOLGDGHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVH
F DDGHTXDomRGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVjVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD G GDiUHDGHFRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLD H GDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDH I GDiUHDGHHODERUDomR
GDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
E

HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV

$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPRHQRPi[LPRPHPEURVDFLRQLVWDV
RXQmRUHVLGHQWHVQR3DtVWRGRVHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUHOHGHVWLWXtYHLVD
TXDOTXHUWHPSRVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVXP'LUHWRU
)LQDQFHLUR H RV UHVWDQWHV FRP VXD GHVLJQDomR H FRPSHWrQFLD HVWDEHOHFLGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHOHLWRVSDUDXPPDQGDWRXQLILFDGRGHDQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomR$'LUHWRULDGD
&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULR
&RPR UHJUD JHUDO H UHVVDOYDGDV GHWHUPLQDGDV H[FHo}HV GHVFULWDV HP VHX HVWDWXWR VRFLDO D
&RPSDQKLD VHUi UHSUHVHQWDGD H VRPHQWH VHUi FRQVLGHUDGD YDOLGDPHQWH REULJDGD SRU DWR RX
DVVLQDWXUD GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH LVRODGDPHQWH SDUD D SUiWLFD GH DWRV H SDUD DVVLQDWXUD GH
GRFXPHQWRV FXMR YDORU HQYROYLGR QmR XOWUDSDVVH 5  FLQTXHQWD PLO UHDLV  RX LL 
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUHQYROYLGR D GHTXDLVTXHU GRLV 'LUHWRUHVDJLQGRHPFRQMXQWR E 
GH XP 'LUHWRUDJLQGRHPFRQMXQWRFRP XP SURFXUDGRUFRQVWLWXtGRQDIRUPDSUHYLVWDQHVWH
(VWDWXWR6RFLDORXDLQGD F SRU GRLV SURFXUDGRUHVFRQVWLWXtGRVQDIRUPDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXWR
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDLVRODGDPHQWHSRU XP 'LUHWRUTXDOTXHUTXHVHMD
RX XP SURFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFtILFRVQRPHDGRSRUDVVLQDWXUDGHTXDOTXHU'LUHWRUSDUDD
SUiWLFD GRV VHJXLQWHV DWRV L  DVVLQDWXUD GH FRUUHVSRQGrQFLDV H DWRV GH VLPSOHV URWLQD LL 
UHSUHVHQWDomR HP DVVXQWRV GH URWLQD SHUDQWH RV yUJmRV S~EOLFRV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV
DXWDUTXLDVHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDLQFOXVLYHyUJmRVUHJXODGRUHVMXQWDVFRPHUFLDLV-XVWLoD
GR7UDEDOKR,166)*76HVHXVEDQFRVDUUHFDGDGRUHV LLL UHFHELPHQWRGHFLWDo}HVRXQRWLILFDo}HV
MXGLFLDLVEHPFRPRUHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPMXt]RVHPSRGHUGHFRQIHVVDURXUHQXQFLDUD
GLUHLWRVVHQGRFHUWRTXHDUHSUHVHQWDomRSDUDSUHVWDUGHSRLPHQWRHPMXt]RVHPSUHTXHD&RPSDQKLD
IRU UHJXODUPHQWH LQWLPDGD GHYHUi VHU IHLWD SRU 'LUHWRU GHVLJQDGR SHOD 'LUHWRULD SDUD WDO ILP H LY 
UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHP$VVHPEOHLDVHUHXQL}HVGHVyFLRVGHVRFLHGDGHVGDTXDOSDUWLFLSH
&RPSHWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  GLULJLU H RULHQWDU DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH SHOD
FRRUGHQDomR GD DWXDomR GRV GHPDLV 'LUHWRUHV LL  DWULEXLU D TXDOTXHU GRV 'LUHWRUHV DWLYLGDGHV H
WDUHIDVHVSHFLDLVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDTXHODVTXHOKHVFRXEHUHPRUGLQDULDPHQWH LLL FRQYRFDUH
SUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULDH LY ]HODUSHODH[HFXomRGDVGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDO
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDSUySULD'LUHWRULD
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&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDVIXQo}HVHVWDEHOHFLGDVHPOHLHQD
UHJXODPHQWDomRYLJHQWH L DSUHVWDomRGHLQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90HjEROVDGHYDORUHV
RXPHUFDGRGHEDOFmRRQGHIRUHPQHJRFLDGRVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD LL PDQXWHQomR
GRUHJLVWURGD&RPSDQKLDDWXDOL]DGRHHPFRQIRUPLGDGHFRPDUHJXODPHQWDomRGD&90]HODQGR
SHOR FXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV H H[LJrQFLDV UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV LLL  UHSUHVHQWDU D
&RPSDQKLD SHUDQWH D &90 D EROVD GH YDORUHV H GHPDLV HQWLGDGHV GR PHUFDGR GH FDSLWDLV LY 
VXSHUYLVmR GRV VHUYLoRV UHDOL]DGRV SHOD LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD GHSRVLWiULD GDV Do}HV UHODWLYDV DR
TXDGUR DFLRQiULR WDLV FRPR VHP VH OLPLWDU R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV H ERQLILFDo}HV FRPSUD
YHQGDHWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVH Y RH[HUFtFLRGDVGHPDLVIXQo}HVTXHOKHIRUHPDWULEXtGDVSHOD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHORXSRUGHWHUPLQDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR L  FRRUGHQDU D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD LL GLULJLUHOLGHUDUDDGPLQLVWUDomRHJHVWmRGDVDWLYLGDGHVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
LLL  RULHQWDU H UHDOL]DU D DQiOLVH GH LQYHVWLPHQWRV H GHILQLomR GRV OLPLWHV GH H[SRVLomR D ULVFR
SURSRVLWXUD H FRQWUDWDomR GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV RSHUDo}HV GH WHVRXUDULD H R
SODQHMDPHQWRHFRQWUROHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
2VGLUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDDOpPGHVXDVDWULEXLo}HVHVWDWXWiULDVGHVHPSHQKDUmRDV
IXQo}HVTXHOKHVIRUHPDWULEXtGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(P5HXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHIRUDPHVWDEHOHFLGDVDVVHJXLQWHVGHVLJQDo}HVH
FRPSHWrQFLDVSDUDRVGHPDLVGLUHWRUHV
&RPSHWH DR 'LUHWRU GH *URZWK L  GHILQLU H LPSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV GH DTXLVLomR GH QRYRV
XVXiULRV H JHUHQFLDU RV LQYHVWLPHQWRV HP FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ H SXEOLFLGDGH LL  SODQHMDU H
FRRUGHQDU D H[HFXomR GRV SURMHWRV H HVWUDWpJLDV GH GHVHQYROYLPHQWR GDV SODWDIRUPDV GD
&RPSDQKLDH LLL GDUVXSRUWHjHODERUDomRHH[HFXomRGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
&RPSHWH j 'LUHWRUD GH &RPXQLFDomR H 5HFXUVRV +XPDQRV L  FRRUGHQDU DGPLQLVWUDU GLULJLU H
VXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHVGHPtGLDHFRPXQLFDomRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRRGHVHQYROYLPHQWRH
LPSODQWDomRGHQRYDVFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVGD&RPSDQKLD LL GHILQLUDVHVWUDWpJLDVGHDWXDomR
H SRVLFLRQDPHQWR GH PDUFD GD &RPSDQKLD FRP UHODomR j DQiOLVH GH PHUFDGR H SXEOLFLGDGH LLL 
FRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGHUHODo}HVS~EOLFDV LY GHVHQYROYHUHDSULPRUDUPpWRGRVGHUHFUXWDPHQWR
VHOHomR WUHLQDPHQWR H UHWHQomR GH WDOHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD H Y  HODERUDU GHILQLU H
FRRUGHQDUSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGHUHFXUVRVKXPDQRVHGHFRPXQLFDomRLQWHUQDGD&RPSDQKLD
&RPSHWHDR'LUHWRUGH7HFQRORJLD L GHVHQYROYHUSROtWLFDVRSHUDo}HVSURFHVVRVHVROXo}HVTXH
WRUQHPDJHVWmRWHFQROyJLFDGDHPSUHVDPDLVHIHWLYDYLVDQGRDRDSHUIHLoRDPHQWRGRVQHJyFLRVGD
FRPSDQKLD LL RUJDQL]DUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDV
LQIUDHVWUXWXUDHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomRDOLQKDGRjHVWUDWpJLDHDRVREMHWLYRVGDHPSUHVDH LLL 
RUJDQL]DU H PDQWHU SDGU}HV GH GHVHQYROYLPHQWR GH VRIWZDUH YLVDQGR j VHJXUDQoD TXDOLGDGH H
UHGXomRGHFXVWRGHLQIUDHVWUXWXUD
&RPSHWH DR 'LUHWRU GH /RJtVWLFD L  GHILQLU H LPSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV GH GLVWULEXLomR FULDU H
LPSOHPHQWDUDPDWUL]GHGLVWULEXLomRHFRRUGHQDUDVQHJRFLDo}HVFRPSDUFHLURVGHWUDQVSRUWH LL 
GHILQLU H LPSOHPHQWDU DV HVWUDWpJLDV GH RSHUDo}HV ORJtVWLFDV FULDU H LPSOHPHQWDU DV XQLGDGHV
ORJtVWLFDV H FRRUGHQDU DV QHJRFLDo}HV FRP SDUFHLURV H RX IRUQHFHGRUHV H LLL  GDU VXSRUWH j
HODERUDomRHH[HFXomRGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
&RPSHWH DR 'LUHWRU GH 3ODQHMDPHQWR (VWUDWpJLFR L  FRQGX]LU R SURFHVVR GH SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFR SURGX]LQGR LQLFLDWLYDV YLiYHLV H DOLQKDGDV FRP D YLVmR GD &RPSDQKLD LL  FRQGX]LU R
GHVGREUDPHQWRGDVLQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVHPLQLFLDWLYDVWiWLFDVEXVFDQGRDOLQKDPHQWRGRVWLPHV
FRP D HVWUDWpJLD PDFUR GD &RPSDQKLD LLL  DFRPSDQKDU D H[HFXomR GDV LQLFLDWLYDV WiWLFDV H GDU
VXSRUWH DRV WLPHV QD DTXLVLomR H DORFDomR GH UHFXUVRV QHFHVViULRV H LY  WUDGX]LU DV LQLFLDWLYDV
HVWUDWpJLFDVHWiWLFDVHPQ~PHURVSURMHWDQGRFHQiULRVILQDQFHLURVSRVVtYHLVSDUDD&RPSDQKLD
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&RPSHWHj'LUHWRUDGH0DUNHWLQJ L SODQHMDUHFRRUGHQDURFDOHQGiULRGHDo}HVSURPRFLRQDLVQDV
SODWDIRUPDVSDUDDTXLVLomRHUHWHQomRGHXVXiULRV LL GHILQLUDORFDomRGHLQYHVWLPHQWRHHVWUDWpJLD
GHPDUNHWLQJHPPtGLDVRQOLQHHRIIOLQHSDUDDTXLVLomRGHQRYRVXVXiULRV LLL SODQHMDUHFRRUGHQDU
DHODERUDomRGHSURMHWRVHHVWUDWpJLDVGHDFHOHUDomRGHYHQGDVUHWHQomRHDTXLVLomRGHXVXiULRV
H LY SURPRYHUDDQiOLVHFRQVWDQWHGHYHQGDVHVLQDOL]DomRGHIOXWXDo}HVHULVFRVSDUDRVGHPDLV
GLUHWRUHVHiUHDVUHODFLRQDGDV
F

GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWH

2&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiFRPSRVWRSRUPHPEURVHIHWLYRVHPHPEURVVXSOHQWHV
HOHLWRV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR DWp D SULPHLUD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD TXH VH
UHDOL]DUDSyVVXDHOHLomRVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRKDYLDVLGRLQVWDODGR
G
PHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmRRXFRPLWrTXHDHOHVHUHSRUWD
L

SHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLD

$VDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRVyUJmRVTXHDHOHVHUHSRUWDPGHYHP
VHU UHDOL]DGDV QR PtQLPR DR ILQDO GH FDGD PDQGDWR GH DFRUGR FRP R SURFHVVR GH DYDOLDomR
HVWUXWXUDGRSHOD&RPSDQKLD
LL 

PHWRGRORJLDDGRWDGDHSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

$ &RPSDQKLD XWLOL]DUi DYDOLDo}HV REMHWLYDV H VXEMHWLYDV FRPR PHWRGRORJLD SDUD DYDOLDomR GH
GHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRVFRPLWrVTXHDHOHVHUHSRUWDPVHQGR
TXH D DYDOLDomR REMHWLYD SRGH UHVXOWDU GR FXPSULPHQWR GH PHWDV DQXDLV HQTXDQWR D DYDOLDomR
VXEMHWLYDpUHDOL]DGDSRUVXSHULRUHVSDUHVHRXVXERUGLQDGRVFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
1mR KRXYH QRV ~OWLPRV  H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDLVTXHU DOWHUDo}HV QD PHWRGRORJLD H FULWpULRV
XWLOL]DGRVQDDYDOLDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
LLL 
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGRyUJmR
$SDUWLUGRVUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLPSOHPHQWDSODQRVGHDo}HV
FRPRSRUH[HPSORUHXQL}HVHWUHLQDPHQWRVSDUDDSULPRUDURIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRV
LY 

FRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

$&RPSDQKLDSRGHYLUDFRQWUDWDUVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRVSDUDUHDOL]DUDV
DYDOLDo}HVGHGHVHPSHQKRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRVFRPLWrVTXHDHOHVH
UHSRUWDPQRHQWDQWRQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVD&RPSDQKLDQmRFRQWUDWRXWDLVVHUYLoRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D

SUD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVSDUDFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLDV*HUDLVHPUHODomR
DRSUHYLVWRQDOHJLVODomRYLJHQWH$$VVHPEOHLD*HUDOVHUiUHDOL]DGD L RUGLQDULDPHQWHXPDYH]SRU
DQRQRVSULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRHQFHUUDPHQWRGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOSDUDGHOLEHUDomR
GDVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLH E H[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVDVVLPR
H[LJLUHP RX TXDQGR DV GLVSRVLo}HV GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD RX GD OHJLVODomR DSOLFiYHO
H[LJLUHPGHOLEHUDomRGRVDFLRQLVWDV
5HVVDOYDGDV DV H[FHo}HV SUHYLVWDV QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV DV $VVHPEOHLDV *HUDLV GH
DFLRQLVWDVVmRFRQYRFDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSHORPHQRVGLDVGHDQWHFHGrQFLD
HP SULPHLUD FRQYRFDomR H SHOR PHQRV FRP  GLDV GH DQWHFHGrQFLD HP VHJXQGD FRQYRFDomR
,QGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUIRUPDOLGDGHSUHYLVWDQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDHQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV p FRQVLGHUDGD UHJXODUPHQWH LQVWDODGD TXDOTXHU $VVHPEOHLD *HUDO D TXH
FRPSDUHFHUDWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDV
E

FRPSHWrQFLDV

&RPRFRQVWDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDDVVHPEOHLDJHUDOUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWHXPD
YH]SRUDQRQRVSULPHLURVPHVHVVHJXLQWHVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOSDUD L WRPDUDVFRQWDV
GRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV LL GHOLEHUDU
VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR H D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV LLL  HOHJHU RV
DGPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRIRURFDVRH LY DSURYDUDFRUUHomRGD
H[SUHVVmRPRQHWiULDGRFDSLWDOVRFLDO
6HPSUHMXt]RGDVGHPDLVPDWpULDVSUHYLVWDVHPOHLFRPSHWHSULYDWLYDPHQWHjDVVHPEOHLDJHUDOGHOLEHUDU
VREUHDVPDWpULDVLQGLFDGDVQRVDUWLJRVHGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHDLQGD
•

WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

•

GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
OXFURGRH[HUFtFLRHDVXDGLVWULEXLomRDRVDFLRQLVWDV

•

HOHJHU H GHVWLWXLU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO VH
LQVWDODGR

•

IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDVVLPFRPRDGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDOVHLQVWDODGRREVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJR

•

GHOLEHUDU VREUH SURSRVWD GH VDtGD GD &RPSDQKLD GR 1RYR 0HUFDGR RX DLQGD VREUH R
FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWD

•

VXVSHQGHURH[HUFtFLRGHGLUHLWRVGHDFLRQLVWDQDIRUPDGRGLVSRVWRQR$UWLJRGD/HLQ
 ³/HLGDV6$´ HQR$UWLJR

•

FLVmRIXVmRRXLQFRUSRUDomRGD&RPSDQKLDH

•

DSURYDUSUHYLDPHQWHDQHJRFLDomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRQDV
KLSyWHVHVSUHVFULWDVQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU





572

PÁGINA: 170 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
7RGRVRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVD$VVHPEOHLDV*HUDLVWDQWRRVUHODFLRQDGRVjSDUWLFLSDomRGRV
DFLRQLVWDVTXDQWRRVGHVXSRUWHSDUDDVGHOLEHUDo}HVILFDPGLVSRQtYHLVQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV
L VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR
9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3  6mR 3DXOR 63 H LL  LQWHUQHW site GD &RPSDQKLD
ULHQMRHLFRPEU VLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
G

LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
HPUHODomRDRSUHYLVWRQDOHJLVODomRVRFLHWiULD
H

VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD UHJUDV SROtWLFDV RX SUiWLFDV SDUD VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHP$VVHPEOHLDV*HUDLV
I
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR
2V DFLRQLVWDV SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV HP $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD
IRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
4XDQGRRVDFLRQLVWDVIRUHPUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVWHGHYHUiVHUFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH
 XP DQRHFXPXODWLYDPHQWHVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWH
GDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVTXHUHSUHVHQWHRVFRQG{PLQRV
-XQWDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHSURFXUDomRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVRVDWRVFRQVWLWXWLYRVGRV
DFLRQLVWDV SHVVRDV MXUtGLFDV H RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GD UHJXODULGDGH GD UHSUHVHQWDomR
GHVWHVSHORVVLJQDWiULRVGDVSURFXUDo}HV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDORDFLRQLVWDTXHGHVHMDUSDUWLFLSDUGD$VVHPEOHLD*HUDO
GD &RPSDQKLD GHYHUi FRP QR PtQLPR  TXDUHQWD H RLWR  KRUDV GH DQWHFHGrQFLD DSUHVHQWDU
L FRPSURYDQWHH[SHGLGRSHODLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDGDVDo}HVHVFULWXUDLVGHVXDWLWXODULGDGHHPLWLGR
FRP QR Pi[LPR  WUrV  GLDV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD GH UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD *HUDO H
LL LQVWUXPHQWRGHPDQGDWRRXGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGR
DFLRQLVWD GHYHQGR DLQGD R DFLRQLVWD RX VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO FRPSDUHFHU j $VVHPEOHLD *HUDO
PXQLGRGHGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPVXDLGHQWLGDGH
6HPSUHMXt]RGRGLVSRVWRDFLPDRDFLRQLVWDTXHFRPSDUHFHUSUHVHQFLDOPHQWHj$VVHPEOHLD*HUDO
UHDOL]DGDGHPRGRSUHVHQFLDORXSDUFLDOPHQWHGLJLWDOPXQLGRGRVGRFXPHQWRVDFLPDUHIHULGRVDWpR
PRPHQWRGDDEHUWXUDGRVWUDEDOKRVGD$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiSDUWLFLSDUHYRWDUDLQGDTXHWHQKD
GHL[DGRGHDSUHVHQWiORVSUHYLDPHQWH
6HD$VVHPEOHLD*HUDOIRUUHDOL]DGDGHPRGRSDUFLDOPHQWHRXH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDOD&RPSDQKLD
SRGHUi H[LJLU GR DFLRQLVWD TXH SUHWHQGH SDUWLFLSDU GLJLWDOPHQWH SRU PHLR GR VLVWHPD HOHWU{QLFR
LQGLFDGRSHOD&RPSDQKLDRGHSyVLWRSUpYLRFRPDQWHFHGrQFLDGH TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDGDWD
GHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGRVGRFXPHQWRVPHQFLRQDGRVDFLPDVRESHQDGHQmRSRGHU
SDUWLFLSDUGLJLWDOPHQWHGRFRQFODYH
1RVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHRVGRFXPHQWRVGHYHPVHUDSUHVHQWDGRVFRPILUPDUHFRQKHFLGD
HTXDQGRSURYHQLHQWHVGRH[WHULRUGHYHPVHUQRWDUL]DGRVHPVHXSDtVGHRULJHPFRQVXODUL]DGRV
RXOHJDOL]DGRVSRUPHLRGHDSRVWLODPHQWRWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUS~EOLFRMXUDPHQWDGRHUHJLVWUDGRV
HPFDUWyULRGHUHJLVWURGHWtWXORVHGRFXPHQWRVQR%UDVLO
$&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR
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J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGREROHWLPGH
YRWRDGLVWkQFLDGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVjVHGHGD
&RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD $YHQLGD 3UHVLGHQWH -XVFHOLQR .XELWVFKHN Q   $QGDU WRUUH 
%DLUUR 9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3  6mR 3DXOR 63 DRV FXLGDGRV GR 'HSDUWDPHQWR GH
5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
3DUDSHVVRDVItVLFDV L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGRHDVVLQDGRSHORDFLRQLVWDH LL FySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRDFLRQLVWD
3DUDSHVVRDVMXUtGLFDV L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGR H DVVLQDGR SHORV UHSUHVHQWDQWHV GR DFLRQLVWD SHVVRD MXUtGLFD LL  FySLD DXWHQWLFDGD GR
~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPD
UHSUHVHQWDomR OHJDO GR DFLRQLVWD H LLL  FySLD DXWHQWLFDGD GR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGRDFLRQLVWD
3DUD IXQGRV GH LQYHVWLPHQWR L  YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH
SUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRSHORUHSUHVHQWDQWHGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LL FySLDDXWHQWLFDGD
GR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LLL FySLDDXWHQWLFDGDGRHVWDWXWRRX
FRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGR H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LY  FySLD
DXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR
1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GDWDGD GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
³,QVWUXomR&90´ REROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHUiVHUUHFHELGRDWpGLDVDQWHVGDGDWD
GDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD
$ &RPSDQKLD H[LJLUi R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR j GLVWkQFLD DVVLQDGRV QR
WHUULWyULREUDVLOHLURHDQRWDUL]DomRHDSRVWLODomRGDTXHOHVDVVLQDGRVIRUDGRSDtVFRQIRUPHDSOLFiYHO
2EVHUYDPRV TXH DQWHV GH VHX HQFDPLQKDPHQWR j &RPSDQKLD RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV H GH
UHSUHVHQWDomR GDV SHVVRDV MXUtGLFDV H IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV ODYUDGRV HP OtQJXD HVWUDQJHLUD
GHYHUmRVHUWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUMXUDPHQWDGRSDUDDOtQJXDSRUWXJXHVD$VUHVSHFWLYDVWUDGXo}HV
MXUDPHQWDGDVGHYHUmRVHUUHJLVWUDGDVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRV
6HUmRDFHLWRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGH5*51(&1+3DVVDSRUWHRXFDUWHLUDVGH
FODVVHSURILVVLRQDORILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDV
K
VLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRD
GLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVS}HGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGHEROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
L
LQVWUXo}HV SDUD TXH DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDo}HVFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKR
ILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
2 DFLRQLVWD RX R JUXSR GH DFLRQLVWDV TXH GHVHMDU LQFOXLU SURSRVWD GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHUiREVHUYDURSURFHGLPHQWRHDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQD6HomR,9GR&DStWXOR,,,$
GD ,QVWUXomR &90  EHP FRPR QD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH 0HPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR VHXV &RPLWrV H 'LUHWRULD (VWDWXWiULD GD &RPSDQKLD PHGLDQWH R HQYLR GDV
LQIRUPDo}HVHSUHHQFKLPHQWRGRIRUPXOiULRDOLSUHYLVWRVHHQYLDUSRUFRUUHVSRQGrQFLDSDUD$YHQLGD
3UHVLGHQWH -XVFHOLQR .XELWVFKHN Q   $QGDU WRUUH  %DLUUR 9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3
6mR3DXOR63DRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVMXQWDPHQWH
FRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRUL#HQMRHLFRPEU
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1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomR(QTXDQWRDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHFKDSDVRX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUH L R
SULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGD
GDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDRX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVD
RFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
DVVHPEOHLDQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVVHILP
M
PDQXWHQomR GH IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGHDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2V DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP
GHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWR
DGLVWkQFLDSRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVHWLSRGH
VHUYLoR$OpPGLVVRDVVHPEOHLDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVGHPRGRSDUFLDOPHQWHGLJLWDO
RXH[FOXVLYDPHQWHGLJLWDOVHQGRTXHVHDDVVHPEOHLDJHUDOIRUUHDOL]DGDGHPRGRSDUFLDOPHQWHRX
H[FOXVLYDPHQWHGLJLWDOD&RPSDQKLDSRGHUiH[LJLUGRDFLRQLVWDTXHSUHWHQGHSDUWLFLSDUGLJLWDOPHQWH
SRUPHLRGRVLVWHPDHOHWU{QLFRLQGLFDGRSHOD&RPSDQKLDRGHSyVLWRSUpYLRFRPDQWHFHGrQFLDGH
 TXDUHQWDHRLWR KRUDVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGRVGRFXPHQWRVPHQFLRQDGRV
DFLPDVRESHQDGHQmRSRGHUSDUWLFLSDUGLJLWDOPHQWHGRFRQFODYH
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12.3 - Regras, políticas e práticas relativas ao Conselho de Administração
(a)

número de reuniões realizadas no último exercício social

O estatuto social da Companhia prevê que o Conselho de Administração reunir-se-á, em caráter
ordinário, conforme calendário aprovado por seus membros (em periodicidade, no mínimo,
trimestral), e, extraordinariamente, quando necessário aos interesses sociais.
As reuniões são convocadas mediante notificação por escrito, pelo Presidente ou pelo VicePresidente do Conselho de Administração ou por 2 (dois) de seus membros em conjunto, contendo
informações sobre a data, horário e ordem do dia da reunião. A primeira notificação de convocação
é enviada com, pelo menos, 5 dias de antecedência da data da reunião, e, caso a reunião não seja
realizada, nova notificação de segunda convocação é enviada com, pelo menos, 2 dias úteis de
antecedência da nova data da reunião
A Companhia não possuía um Conselho de Administração instalado no último exercício social.
(b)
se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía acordo de acionistas.
(c)

regras de identificação e administração de conflitos de interesses

A Companhia mantém Política de Transações com Partes Relacionadas, voltada ao monitoramento
e tratamento adequado de eventuais situações de conflitos de interesses, porém não adota qualquer
política diferenciada de identificação e administração de conflitos de interesses, pois entende que os
regramentos legais em relação a esta matéria atualmente em vigor são instrumentos eficientes e
suficientes para identificar, administrar e, quando necessário, coibir a tomada de decisões conflitadas
pelos administradores.
(d)

política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de administração

Companhia adota uma Política de Indicação de Membros do Conselho de Administração, seus
Comitês e Diretoria Estatutária (“Política de Indicação”) a qual institui os critérios e procedimentos
a serem observados para a composição do Conselho de Administração, seus Comitês e da Diretoria.
(i)
órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e local na rede mundial
de computadores para consulta
A Política de Indicação da Companhia foi aprovada em reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de agosto de 2020, e pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da
Companhia: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, torre 4, Bairro Vila Nova
Conceição, CEP 04543-900, São Paulo, SP; e (ii) internet: site da Companhia (ri.enjoei.com.br).
(ii)

principais características

A indicação dos membros do Conselho de Administração, seus Comitês e Diretoria Estatuária deverá
observar o disposto na Política de Indicação, no Estatuto Social da Companhia, nos regimentos
internos do Conselho de Administração e de seus Comitês, no Regulamento do Novo Mercado, na
Lei das Sociedades por Ações e nas demais legislações e regulamentações aplicáveis.
A Política de Indicação institui os critérios e procedimentos a serem observados para a composição
do Conselho de Administração, de seus Comitês e da Diretoria da Companhia, sendo que, de uma
maneira geral, deverão ser indicados profissionais qualificados, com comprovada experiência
técnica, profissional ou acadêmica, e alinhados aos valores e à cultura da Companhia.
Cumpre ressaltar, ainda, que devem ser considerados critérios como complementaridade de experiências,
formação acadêmica e disponibilidade de tempo para o desempenho da função e diversidade quando da
indicação dos membros para comporem os órgãos da administração da Companhia.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem

  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHPQRV
WHUPRV GR 5HJXODPHQWRGH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR WRGD H TXDOTXHU GLVSXWD RX FRQWURYpUVLD TXH
SRVVD VXUJLU HQWUH HOHV UHODFLRQDGD FRP RX RULXQGD GD VXD FRQGLomR GH HPLVVRUD DFLRQLVWDV
DGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDV
QD/HLQ/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDV
HGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&90EHPFRPR
QDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPJHUDODOpPGDTXHODV
FRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGR5HJXODPHQWRGH$UELWUDJHPGR5HJXODPHQWRGH
6DQo}HVHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR
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Publicitário

085.009.547-60

Engenheira

370.418.178-14

Engenheiro de computação

288.704.818-08

Engenheiro eletrônico

067.887.174-43

Contadora

049.946.708-62

Empresário

058.603.568-03

Diretor de Logística

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

11/06/1966

Décio Honorato Alves

N/A

Diretora Financeira

N/A

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

30/03/1964

Angela Aparecida Ferrante

19 - Outros Diretores
Diretor de Growth

Engenheiro eletrônico

036.568.803-79

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor de Tecnologia

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora de Marketing

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

N/A

01/06/1989

Iuri Lima Ribeiro

Diretor de Planejamento Estratégico

16/09/1988

Guilherme Soares Almeida

N/A

16/02/1982

Carlos Eduardo Brando

N/A

12/03/1988

Andreia Coronado Cha

N/A

Pertence apenas à Diretoria
10 - Diretor Presidente /
Superintendente

Descrição de outro cargo / função

08/05/1980

Cargo eletivo ocupado

Tiê Lima

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

30/07/2020

30/07/2020

01/10/2020

01/10/2020

30/07/2020

30/07/2020

31/08/2020

31/08/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

30/07/2020

Data de posse

Data da eleição

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Número de Mandatos
Consecutivos

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Profissão

CPF

Engenheiro

169.278.538-98

15/01/1967
Empresário

01/03/1982

Publicitária

Eric Acher

046.797.228-19

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima

091.845.507-32

Tiê Lima - 085.009.547-60

Experiência profissional / Critérios de Independência

Diretora de Comunicação e Recursos
Humanos

N/A

N/A

Economista

042.979.517-38

Helena Turola de Araújo Penna
04/06/1974

Psicóloga

287.158.868-67

N/A

29/10/1979

Aline De Lucca

N/A

12/12/1972

Fernando Biancardi Cirne

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

Presidente do Conselho de
Administração

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

25 - Vice Presidente Cons. de
Administração Independente

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

30/07/2020

30/07/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

31/08/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Não

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022 / Até a AGO
de 2022

Não

Até a AGO de 2022

Não

Até a AGO de 2022

Não

Até a AGO de 2022

Não

Até a AGO de 2022

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0

100.00%

0
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A Sra. Angela 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 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Angela Aparecida Ferrante
Angela Aparecida Ferrante é formada em Ciências Contábeis pela Fundação Santo André, com MBA em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Possui uma abrangente experiência profissional à frente
das áreas financeiras e de Recursos Humanos em empresas de diferentes segmentos, nacionais e multinacionais, como Flix Media (grupo Cinemark), Time for Fun, Clickon, UOL, Young & Rubicam e outros.

Angela Aparecida Ferrante - 049.946.708-62

O Sr. Iuri não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Iuri Lima Ribeiro é formado em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Possui cinco anos de experiência na Companhia, sendo responsável pelas estratégias de crescimento. Além
disso, possui vasta experiência profissional, tendo trabalhado na Mobly e Booz & Company.

Iuri Lima Ribeiro - 036.568.803-79

O Sr. Guilherme não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Guilherme Soares Almeida é formado em Engenheira Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), iniciou sua carreira na Boston Consulting Group (BCG) e também ocupou o cargo de Garante
Nacional de Desenvolvimento do Aluno na Adtalem Global Education. Integra o time da Companhia há mais de dois anos.

Guilherme Soares Almeida - 067.887.174-43

O Sr. Carlos não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Carlos Eduardo Brando é formado em Engenharia da Computação, iniciou sua carreira de analista de programação na Wan Network Conectividade Ltda. e desenvolve software há mais de vinte anos, começando
em Visual Basic e passando para C, C++, Java, C#, Erlang e agora Ruby and Go. Possui mais de oito anos de experiência na Companhia e uma vasta experiência profissional, tendo trabalhado em empresas como
AT&T, Sky, Visa e Directv.

Carlos Eduardo Brando - 288.704.818-08

Andreia Coronado Cha é graduada em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (2012) com diploma duplo na Politecnico de Milano em engenharia da computação (Laurea
Specialistica - Ingegneria Informatica - 2011). Possui 8 anos de experiência em marketing digital, atuou nas startups Baby.com.br, Dinda.com.br e GFG (Tricae durante sua fusão com Dafiti, agora parte do Global
Fashion Group). Co-fundadora do Retroca em 2013 (marketplace de roupas infantis usadas) então incorporado pela Companhia em 2017.
A Sra. Andreia 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 o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Andreia Coronado Cha - 370.418.178-14

O Sr. Tiê não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Tiê Lima é formado em Publicidade, é cofundador da Enjoei, com 10 anos de experiência na Companhia. Possui vasta experiência profissional, tendo trabalhado no Submarino, Shoptime, Americanas, iG e Editora
Abril.
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Graduada em Economia pela PUC Rio em 1995, iniciou sua carreira no Banco Icatu, como analista do segmento de varejo. Assim, possui 20 anos de experiencia no comércio eletrônico, com especialidades em
empresas varejistas como Saraiva, Lojas Americanas e Nova Pontocom (Ponto Frio, Extra e Casas Bahia). Atuou como Conselheira Fiscal das Lojas Renner e atualmente participa como membro efetivo do Conselho
Fiscal do Instituto Clima e Sociedade. As empresas citadas não (i) integram o grupo econômico do emissor ou (ii) são controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou
superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.
Não tem relação conjugal, de união estável ou parentesco, em linha reta ou colateral, até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e (ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades
controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor. Não tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de
serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social; (ii) controlador direto ou indireto do emissor; e (iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.
A Sra. Helena 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 o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Helena Turola de Araújo Penna - 042.979.517-38

Graduada em Psicologia pela Universidade Paulista (UNIP) em 2002. Iniciou sua carreira na KPMG Auditores Independentes, como consultora na área de RH. Atuou como consultora de RH do Banco Santander
(Brasil) S.A. e atua como líder de RH de mercado para Itália, Espanha, Portugal e Grécia no Google. Assim, possui 20 anos de experiência em liderança de RH e gestão de pessoas para equipes globais.
Não tem relação conjugal, de união estável ou parentesco, em linha reta ou colateral, até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e (ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades
controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor. Não tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de
serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social; (ii) controlador direto ou indireto do emissor; e (iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.
A Sra. Aline 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 o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Aline De Lucca - 287.158.868-67

Fernando Biancardi Cirne é engenheiro formado pela Universidade de São Paulo, com MBA pelo IBMEC. Desenvolveu parte de sua carreira na Editora Abril, onde começou como trainee e depois foi responsável
pelo desenvolvimento da operação de Assinaturas na Internet, que já foi uma das grandes operações de e-commerce no brasil. Atuou também como Diretor de Marketing Direto em Assinaturas, onde além dos
esforços de Internet gerenciou as áreas de Telemarketing Ativo e Marketing Direto Off Line. Ainda na Editora Abril atuou Diretor de e-Business, onde foi responsável pela distribuição de conteúdo digital e Database
Marketing, atuando com um dos maiores bancos de dados e operação de BI do mercado. Na Locaweb atuou como CMO, Diretor Geral da Unidade Locaweb Varejo e hoje é presidente do Grupo, sendo responsável
pelas 3 operações do Grupo, Be Online, SaaS e Commerce, que operam marcas como LOCAWEB, NEXTIOS, ALLIN, DELIVERY DIRETO, TRAY, YAPAY e KING HOST. Foi responsável por todo o processo de
abertura de capital da companhia (Bovespa LWSA3)
Não tem relação conjugal, de união estável ou parentesco, em linha reta ou colateral, até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e (ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades
controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor. Não tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de
serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social; (ii) controlador direto ou indireto do emissor; e (iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.
O Sr. Fernando não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Fernando Biancardi Cirne - 169.278.538-98

O Sr. Décio não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Décio Honorato Alves é formado em ciências econômica pela Fundação Santo André em 1989, com especialização em Engenharia e Gestão de Processos de Negócios (UFRJ-2008), Missão Logística – ILOS-2019,
Programa de Desenvolvimento de Executivos – PDE (Fundação Dom Cabral-2002), Gestão Estratégica em Serviços (Cornell University-2001) e Disney's Approach to Quality Service (Disney Institute-1998). É Diretor
de Logística da Companhia desde 2018. Co-Fundador da Sequoia Logística, onde atuou como diretor de operações e comercial. Foi gerente geral de logística da B2W (Americanas.com, Submarino.com e
Shoptime.com), onde participou da fusão das marcas e integração logística. Atuou no Grupo Playcenter (Playland, Playcenter e Hopi Hari), como diretor de operações. Iniciou sua carreira na gerência de Lojas do
Carrefour.
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N/A

Aline De Lucca - 287.158.868-67

N/A

Fernando Biancardi Cirne - 169.278.538-98

N/A

Décio Honorato Alves - 058.603.568-03

N/A

Angela Aparecida Ferrante - 049.946.708-62

N/A

Iuri Lima Ribeiro - 036.568.803-79

N/A

Guilherme Soares Almeida - 067.887.174-43

N/A

Carlos Eduardo Brando - 288.704.818-08

N/A

Andreia Coronado Cha - 370.418.178-14

N/A

Tiê Lima - 085.009.547-60

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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A Sra. Ana Luiza 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 o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima é formada em publicidade, é cofundadora da Companhia e responsável pelas áreas de comunicação, marca e recursos humanos, com 10 anos de experiência na
Companhia. Possui vasta experiência profissional, tendo trabalhado em empresas como Shoptime, Americanas, Editora Abril, iG e Google.

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima - 091.845.507-32

Eric Acher é Co-Fundador e Managing Partner da monashees, gestora de fundos de venture capital de estágio inicial em empresas de tecnologia na América Latina.
Atualmente integra o board de empresas como Enjoei, Fazenda Futuro, Jusbrasil, EduK, Estante Mágica, Clinica SIM, Conta Azul, entre outras. Como representante da monashees, também integrou o board de
VivaReal, MadeiraMadeira, Petlove, idWall e elo7, em estágios iniciais das empresas. Anteriormente, trabalhou com venture capital e private equity na General Atlantic e com consultoria estratégica na McKinsey.
Possui MBA pela Kellogg, especialização em Administração pela FGV e graduação em Comunicação pela ESPM. Outras infos: Advisor da Laboratoria - organização social que forma mulheres e prepara
organizações na construção de uma economia digital mais diversa, inclusiva e competitiva em toda a América Latina.
Não tem relação conjugal, de união estável ou parentesco, em linha reta ou colateral, até o segundo grau com: (i) administrador(a) do emissor; e (ii) concomitantemente ou não, administrador(a) de sociedades
controladas (direta ou indiretamente), controladoras (direta ou indiretamente), e/ou coligadas em relação ao emissor. Não tem e/ou teve (nos 3 últimos exercícios sociais) relações de subordinação, prestação de
serviço ou controle mantidas entre administradores do emissor e: (i) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a
totalidade do capital social; (ii) controlador direto ou indireto do emissor; e (iii) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma
dessas pessoas.
O Sr. Eric não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Eric Acher - 046.797.228-19
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N/A

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima - 091.845.507-32

N/A

Eric Acher - 046.797.228-19

N/A

Helena Turola de Araújo Penna - 042.979.517-38
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Contador

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Arquiteto

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Economista

Comitê de Auditoria
Estatutário aderente à
Instrução CVM nº 308/99

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

01/10/2020

30/10/1960

01/10/2020

06/05/1985

01/10/2020

04/06/1974

Data eleição

Data de
nascimento

0

01/10/2020

0

01/10/2020

0

01/10/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

100.00%

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

100.00%

Até a primeira RCA após a
AGO de 2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Marco Antonio Andre Provetti - 607.141.237-49

PÁGINA: 182 de 272

O Sr. Matheus não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada
em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Matheus Ximenes Pinho é formado em Arquitetura e Urbanismo e fundou a marca MUMA (MUMA Comércio de Móveis S.A.) em 2013, onde é sócio majoritário e ocupa cargo de CEO e Diretor Comercial desde
então. Integrou a equipe do Enjoei entre 2009 e 2012 e a equipe de grandes escritórios de arquitetura como David Morley Architects, em Londres, e Juliano Dubeux Arquitetos Associados, no Recife. Possui 11 anos
de experiência em comércio eletrônico e 7 em marketing digital.

Matheus Ximenes Pinho - 064.427.434-46

Graduada em Economia pela PUC Rio em 1995, iniciou sua carreira no Banco Icatu, como analista do segmento de varejo. Assim, possui 20 anos de experiencia no comércio eletrônico, com especialidades em
empresas varejistas como Saraiva, Lojas Americanas e Nova Pontocom (Ponto Frio, Extra e Casas Bahia). Atuou como Conselheira Fiscal das Lojas Renner e atualmente participa como membro efetivo do
Conselho Fiscal do Instituto Clima e Sociedade. As empresas citadas não (i) integram o grupo econômico do emissor ou (ii) são controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário da Companhia.
A Sra. Helena 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 o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta,
nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Helena Turola de Araújo Penna - 042.979.517-38

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

607.141.237-49

Marco Antonio Andre Provetti

N/A

064.427.434-46

Matheus Ximenes Pinho

Membro do Conselho de Administração (Independente)

042.979.517-38

Helena Turola de Araújo Penna

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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N/A

Marco Antonio Andre Provetti - 607.141.237-49

N/A

Matheus Ximenes Pinho - 064.427.434-46

N/A

Helena Turola de Araújo Penna - 042.979.517-38

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Marco Antônio André Provetti é bacharel em ciências contábeis formado pelo Instituto Gay Lussac, com MBA em Auditoria pela Universidade Federal Fluminense, e diretor executivo de auditoria interna da Gol
Linhas Aéreas Inteligentes. Possui 40 anos de experiência em controladoria, finanças e controles internos, tendo trabalhado como gerente de contabilidade na Fiat Lux de Fósforos de Segurança entre 1976 e 1977,
gerente de informações da Lojas Americanas S.A. entre 1997 e 2000, gerente de controladoria da Americanas.com entre 2000 e 2004, diretor financeiro da Ponto Frio.com entre 2008 e 2009, e Diretor Executivo de
Auditoria Interna entre 2004 e 2008.
O Sr. Marco não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos
termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.
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091.845.507-32 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.

Observação

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

16.922.038/0003-13
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16.922.038/0003-13 Marido ou Esposa (1º grau por afinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

085.009.547-60 Enjoei.com.br Atividades de Internet S.A.

CPF

Presidente do Conselho de Administração e Diretora de Comunicação e Recursos Humanos

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima

Pessoa relacionada

Diretor Presidente / Superintendente

Tiê Lima

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.
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Versão : 1

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía qualquer relação de
subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD FRQWUDWD DSyOLFH GH VHJXUR GH
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHRX$GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ HPFRQGLo}HV
XVXDLV GH PHUFDGR YLVDQGR JDUDQWLU DRV DGPLQLVWUDGRUHV GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV DOpP GH
HPSUHJDGR GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D JHVWRU GH ULVFR risk manager 
DGYRJDGRFRQWDGRUDXGLWRULQWHUQRGHVGHTXHDWXDQGRHPVXDIXQomRQD&RPSDQKLDRUHHPEROVR
GHYDORUHVSDJRVDWtWXORGHLQGHQL]DomRGHFRUUHQWHVGHTXDOTXHUDWRHUURRXRPLVVmRTXDOTXHU
YLRODomRGRVGHYHUHVDEXVRGHFRQILDQoDGHFODUDomRLQH[DWDRXHQJDQRVDTXHEUDGHDXWRULGDGH
VHMDHIHWLYRRXLPSXWDGRGHXP6HJXUDGRHQTXDQWRDWXDQGRFRPRWDORXTXDOTXHURXWUDDOHJDomR
IHLWDFRQWUDXPVHJXUDGRH[FOXVLYDPHQWHSRUSUHHQFKHUWDOFDSDFLGDGHHHQTXDQWRDWXDQGRFRPR
WDORXSRUTXDOTXHUSUiWLFDWUDEDOKLVWDLQGHYLGDVHMDHIHWLYDRXLPSXWDGDDXPVHJXUDGRHQTXDQWR
DWXDQGRFRPRWDO
$DSyOLFHFRPYLJrQFLDDWpQRYHPEURGHIRLFRQWUDWDGDMXQWR$,*6HJXURV%UDVLO6$ ³$,*´ 
2YDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5FRPOLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQR
YDORU GH 5 2 ' 2 FRQWD FRP L  *DUDQWLD $ SRU PHLR GD TXDO D $,* SDJDUi D 
TXDLVTXHUFXVWRVGHGHIHVDTXHFRQVLVWHPHPHPROXPHQWRVKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVKRQRUiULRV
SHULFLDLVFXVWDVMXGLFLDLVHGHPDLVGHVSHVDVQHFHVViULDVGHFRUUHQWHVH[FOXVLYDPHQWHGHGHIHVDVRX
UHFXUVRV UHODFLRQDGRV D XPD UHFODPDomR FREHUWD SHOD DSyOLFH RX LQGHQL]DomR LQFOXLQGR OXFURV
FHVVDQWHVHGDQRVSXQLWLYRVHH[HPSODUHVHGHSRUomRPXOWLSOLFDGDGHGDQRVP~OWLSORV HFXVWDV
MXGLFLDLVSHODVTXDLVRVHJXUDGRVHMDOHJDOPHQWHUHVSRQViYHOWDLVFRPRFXVWRVHGHVSHVDVOHJDLV
GRUHFODPDQWHRXDLPSRUWkQFLDUHVXOWDQWHGHXPDFRPSRVLomRDPLJiYHOFRPDDQXrQFLDSUpYLDH
SRU HVFULWR GD $,* LQFOXLQGR PDV QmR OLPLWDGR D WHUPR GH DMXVWDPHQWR GH FRQGXWD H WHUPR GH
FRPSURPLVVRGHFRUUHQWH V GHXPDUHFODPDomR ³3HUGDV,QGHQL]iYHLV´ GHFDGDVHJXUDGRVHPSUH
TXH WDO VHJXUDGR QmR WHQKD VLGR LQGHQL]DGR SHOD &RPSDQKLD SRU WDO 3HUGD ,QGHQL]iYHO H E  DV
3HUGDV,QGHQL]iYHLVGHXPGLUHWRUGHHQWLGDGHH[WHUQDVHPSUHTXHWDOGLUHWRUGHHQWLGDGHH[WHUQD
QmRWHQKDVLGRLQGHQL]DGRSHOD&RPSDQKLDSRUWDO3HUGD,QGHQL]iYHOH LL *DUDQWLD%SRUPHLRGD
TXDO D $,* UHHPEROVDUi D &RPSDQKLD SRU WDO 3HUGD ,QGHQL]iYHO VH D &RPSDQKLD HIHWXDU R
SDJDPHQWRGHXPD3HUGD,QGHQL]iYHOGHXPVHJXUDGRFREHUWDSHODDSyOLFH
$ &RPSDQKLD QmR SUHVWD FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH FRP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV TXH SUHYHMD R
SDJDPHQWR RX R UHHPEROVR GH GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV GHFRUUHQWHV GH
UHSDUDomRGHGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVRXj&RPSDQKLDRXGRSDJDPHQWRGHPXOWDVHDFRUGRV
DGPLQLVWUDWLYRVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSHOR' 2
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12.12 - Outras informações relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDFRRUGHQDGRSHOR,%*&
6HJXQGR R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ³,%*&´  JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD p R
VLVWHPDSHORTXDODVVRFLHGDGHVVmRGLULJLGDVHPRQLWRUDGDVHQYROYHQGRRVUHODFLRQDPHQWRVHQWUH
DFLRQLVWDV FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQVHOKR ILVFDO 2V
SULQFtSLRVEiVLFRVTXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmR L WUDQVSDUrQFLD LL HTXLGDGH LLL SUHVWDomRGH
FRQWDV accountability H LY UHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD
3HORSULQFtSLRGDWUDQVSDUrQFLDHQWHQGHVHTXHDDGPLQLVWUDomRGHYHFXOWLYDURGHVHMRGHLQIRUPDU
QmRVyRGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGDFRPSDQKLDPDVWDPEpPWRGRVRVGHPDLVIDWRUHV
DLQGDTXHLQWDQJtYHLV TXHQRUWHLDPDDomRHPSUHVDULDO3RUHTXLGDGHHQWHQGHVHRWUDWDPHQWRMXVWR
HLJXDOLWiULRGHWRGRVRVJUXSRVPLQRULWiULRVFRODERUDGRUHVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVRXFUHGRUHV2
accountability SRU VXD YH] FDUDFWHUL]DVH SHOD SUHVWDomR GH FRQWDV GD DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDTXHPRVHOHJHXFRPUHVSRQVDELOLGDGHLQWHJUDOGDTXHOHVSRUWRGRVRVDWRV
TXHSUDWLFDUHP3RUILPUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYDUHSUHVHQWDXPDYLVmRPDLVDPSODGDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOFRPDLQFRUSRUDomRGHFRQVLGHUDo}HVGHRUGHPVRFLDOHDPELHQWDOQDGHILQLomRGRV
QHJyFLRVHRSHUDo}HV
'HQWUHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&HPVHX&yGLJR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoDV&RUSRUDWLYDD&RPSDQKLDDGRWDDVVHJXLQWHV
•

FDSLWDOVRFLDOFRPSRVWRVRPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVSURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWRDWRGRV
RVDFLRQLVWDV

•

REULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQGRGDRFRUUrQFLD
GHWUDQVDo}HVHPTXHVHFRQILJXUHDDOLHQDomRGRFRQWUROHDFLRQiULRDWRGRVRVVyFLRVHQmR
DSHQDV DRV GHWHQWRUHV GR EORFR GH FRQWUROH 7RGRV RV DFLRQLVWDV GHYHP WHU D RSomR GH
YHQGHUVXDVDo}HVSHORPHVPRSUHoRHQDVPHVPDVFRQGLo}HV$WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROH
GHYHVHUIHLWDDSUHoRWUDQVSDUHQWH

•

QmRDFXPXODomRGRFDUJRGHGLUHWRUSUHVLGHQWHHSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

•

DGRomR GH SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FyGLJR GH pWLFD H FRQGXWD H SROtWLFD GH
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP DVVXQWRV
UHOHYDQWHVHGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV

•

DWDV GH UHXQLmR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR UHGLJLGDV FRP FODUH]D H TXH UHJLVWUHP DV
GHFLV}HVWRPDGDVDVSHVVRDVSUHVHQWHVRVYRWRVGLYHUJHQWHVHDVDEVWHQo}HVGHYRWRH

•

XWLOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVSDUDFRPXQLFDUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD
FRPSDQKLDVHQGRTXHDVDWDVSHUPLWHPRSOHQRHQWHQGLPHQWRGDVGLVFXVV}HVKDYLGDVQD
DVVHPEOHLDHWUD]HPDLGHQWLILFDomRGRVYRWRVSURIHULGRVSHORVDFLRQLVWDV

1RYR0HUFDGR
(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV DFLRQLVWDV 2 1RYR
0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUH
RVWUrVVHJPHQWRV
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$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHV
HVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR H FDVR R
HPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGH
VHUFRQVXOWDGR
$ SROtWLFD GH UHPXQHUDomR GRV $GPLQLVWUDGRUHV IRL DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  TXH HVWDEHOHFH SULQFtSLRV H FULWpULRV SDUD D
UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR GD
'LUHWRULDHGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGRLQVWDODGR GD&RPSDQKLD ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ $
3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR HQFRQWUDVH j GLVSRVLomR SDUD FRQVXOWD QR VLWH GD &RPSDQKLD
ULHQMRHLFRPEU HQRVLVWHPD(PSUHVDV1HWGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
E

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
L

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$UHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVSRGHUiVHUFRQVWLWXtGDSHORVVHJXLQWHVFRPSRQHQWHV L 
UHPXQHUDomR IL[D LL  UHPXQHUDomR YDULiYHO LLL  EHQHItFLRV LY  UHPXQHUDomR EDVHDGD RX
UHIHUHQFLDGDHPDo}HVH Y RXWURVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYHQKDDGHWHUPLQDUVHQGR
FHUWRTXHRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRIDUmRMXVVRPHQWHjUHPXQHUDomRIL[D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2V &RQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV IDUmR MXV D L  UHPXQHUDomR IL[D PHQVDO H LL  UHPXQHUDomR SRU
SDUWLFLSDo}HVHPFRPLWrVTXDQGRGHIDWRLQWHJUDUHPWDLVyUJmRV
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRIL[DGRVPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDpEDVHDGDQRHVFRSRGRFDUJRH[SHULrQFLD
SURILVVLRQDO H UHVSRQVDELOLGDGHV GHVHPSHQKDGDV SRU FDGD PHPEUR e FRPSRVWD SRU XPD
UHPXQHUDomRPHQVDODWtWXORGHSUyODERUHRULHQWDGDSRUSHVTXLVDVVDODULDLVDGHUHQWHVDRVHJPHQWR
GHDWXDomRGD&RPSDQKLDHGHILQLGRGHDFRUGRFRPDQHJRFLDomRLQGLYLGXDOFRPFDGDPHPEUR
7RGRV RV PHPEURV GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD VmR HOHJtYHLV D EHQHItFLRV TXH FRQWHPSODP
L DVVLVWrQFLDPpGLFDH[WHQVLYDDRVGHSHQGHQWHV LL VHJXURGHYLGD LLL HVWDFLRQDPHQWRQDVHGH
GD &RPSDQKLD LY  YDOHDOLPHQWDomR Y  DX[tOLR FUHFKHEDEi YL  DX[tOLR PRUDGLD HQWUH RXWURV
$SHQDVXPGRVPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDVHYDOHGREHQHItFLRGHDUUHQGDPHQWRGHLPyYHO
SDUDPRUDGLD
2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDSRGHUmRID]HUMXVDXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRSUD]R
E{QXV  DWUHODGD DR DWLQJLPHQWR GH PHWDV GH SHUIRUPDQFH GHILQLGDV SHOD &RPSDQKLD $
UHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRSUD]R E{QXV EXVFDRIHUHFHUDRVGLUHWRUHVXPDUHWULEXLomRSHORVHX
GHVHPSHQKRHHQJDMDPHQWRQRDWLQJLPHQWRGRVREMHWLYRVHOHQFDGRVSHOD&RPSDQKLD$RILQDOGH
FDGDH[HUFtFLRTXDQGRHQFHUUDGDVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVD&RPSDQKLDLUiDSXUDUR
DWLQJLPHQWR GDV PHWDV 2 SDJDPHQWR GD UHPXQHUDomR YDULiYHO GH FXUWR SUD]R E{QXV  TXDQGR
GHYLGRDFRQWHFHUiQRSULPHLURWULPHVWUHGRH[HUFtFLRVXEVHTXHQWHjDSXUDomR
2VPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDSRGHUmRVHUHOHJtYHLVDXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHORQJR
SUD]RTXHWHPFRPRREMHWLYRRDOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RGHDFLRQLVWDVHGLUHWRUHV
(VVDPRGDOLGDGHGHUHPXQHUDomRYDULiYHOGHORQJRSUD]RYLVDDLQGDUHIRUoDUDFDSDFLGDGHGHDWUDLU
UHWHUHPRWLYDUGHIRUPDHIHWLYDH[HFXWLYRVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRV$UHPXQHUDomRYDULiYHOGHORQJR
SUD]R SRGHUi VHU DWULEXtGD QD IRUPD GH SODQRV GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD
&RPSDQKLD QRV WHUPRV HYHQWXDOPHQWH DSURYDGRV HP DVVHPEOHLD JHUDO H QRV UHVSHFWLYRV
SURJUDPDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R SODQR GH RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
&RPSDQKLDHPYLJrQFLDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVDUHPXQHUDomRGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDIRLFRPSRVWDHPVXD
WRWDOLGDGHSRUUHPXQHUDomRIL[D
LLL 
PHWRGRORJLD GH FiOFXOR H GH UHDMXVWH GH FDGD XP GRV HOHPHQWRV GD
UHPXQHUDomR
&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHWHUPLQDUDSURSRUomRGHFDGDFRPSRQHQWHGDUHPXQHUDomR
GRVDGPLQLVWUDGRUHV$UHPXQHUDomRIL[DSRGHUiVHUUHYLVWDDQXDOPHQWHDFULWpULRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGHIRUPDTXHVHMDDGHTXDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRRXDWXDOL]DGDPRQHWDULDPHQWH
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRDGRWDGDSHOD&RPSDQKLDYLVD L DDSOLFDUFULWpULRVHSULQFtSLRVpWLFRV
HWpFQLFRVGHYDORUL]DomRHDGPLQLVWUDomRGDVGLIHUHQWHVHVWUXWXUDVIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLD LL DR
UHFRQKHFLPHQWR GH SHUIRUPDQFH GLIHUHQFLDGD UHIRUoDQGR D PHULWRFUDFLD LLL  D JDUDQWLU j
FRPSHWLWLYLGDGHIUHQWHDRPHUFDGRDOYRSHUPLWLQGRDDWUDomRHUHWHQomRGRVPHOKRUHVSURILVVLRQDLV
SDUDDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH LY DJDUDQWLUDPDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQR
H H[WHUQR FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H
HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV DGPLQLVWUDWLYRV FDSD]HV GH UHVSRQGHU jV GLYHUVDV QHFHVVLGDGHV GD
&RPSDQKLD
Y

PHPEURVQmRUHPXQHUDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQHQKXPPHPEURGDDGPLQLVWUDomRUHQXQFLRXjVXDUHVSHFWLYD
UHPXQHUDomR
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
2PRQWDQWHHTXLYDOHQWHjUHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiGHILQLGR
OHYDQGRVHHPFRQWDSULQFLSDOPHQWHDVUHVSRQVDELOLGDGHVDVVXPLGDVDVFRPSOH[LGDGHVLQHUHQWHV
DRFDUJRRWHPSRGHGLFDGRjVIXQo}HVH[HUFLGDVVXDFRPSHWrQFLDDUHSXWDomRGRSURILVVLRQDOH
DVSUiWLFDVGHPHUFDGRVHQGRTXHR3UHVLGHQWHHR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHP UHFHEHU KRQRUiULRV VXSHULRUHV DRV GHPDLV FRQVHOKHLURV HP IXQomR GD PDLRU
UHVSRQVDELOLGDGHLQHUHQWHDVHXVFDUJRV
-iRPRQWDQWHHTXLYDOHQWHjUHPXQHUDomRIL[DGRVPHPEURVGD'LUHWRULDpGHILQLGROHYDQGRVHHP
FRQWD SULQFLSDOPHQWH DV UHVSRQVDELOLGDGHV DVVXPLGDV H R QtYHO GH FRPSOH[LGDGH GDV IXQo}HV
GHVHPSHQKDGDVHPFRPSDUDomRFRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRGHHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHGD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRRVGLUHWRUHVSRGHPID]HUMXVDXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHSRGHUiVHU
FRPSRVWDSRUXPDSDUFHODGHFXUWRSUD]RHRXWUDGHORQJRSUD]RFRQIRUPHDEDL[R
•

Curto prazo$UHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRSUD]RWHPFRPRREMHWLYRLQFHQWLYDURDOFDQFH
GRVUHVXOWDGRVGHFXUWRSUD]RGD&RPSDQKLDHHVWiGLUHWDPHQWHDWUHODGDDVHXGHVHPSHQKR
ILQDQFHLURHRSHUDFLRQDO1DUHPXQHUDomRYDULiYHOGHFXUWRSUD]RTXHOKHVSRGHVHUDWULEXtGD
DVPHWDVGRVGLUHWRUHVHVWDUmRDWUHODGDVDRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR PHWDVILQDQFHLUDV H
RSHUDFLRQDO PHWDVLQGLYLGXDLV GD&RPSDQKLDH

•

Longo prazo $ UHPXQHUDomR YDULiYHO GH ORQJR SUD]R WHP FRPR REMHWLYR SURPRYHU R
DOLQKDPHQWRGHLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]RHQWUHDFLRQLVWDVHGLUHWRUHVEHPFRPRUHIRUoDUD
FDSDFLGDGHGHDWUDLUUHWHUHPRWLYDUGHIRUPDHIHWLYDH[HFXWLYRVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRV$
UHPXQHUDomRYDULiYHOGHORQJRSUD]RSRGHUiVHUDWULEXtGDQDIRUPDGHSODQRVGHRXWRUJDGH
RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GD &RPSDQKLD QRV WHUPRV HYHQWXDOPHQWH DSURYDGRV HP
DVVHPEOHLDJHUDOHQRVUHVSHFWLYRVSURJUDPDV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
2 PRQWDQWH GHYLGR D H PHPEURV H[WHUQRV TXH HYHQWXDOPHQWH YHQKDP D FRPSRU R &RPLWr GH
$XGLWRULD VHUi GHILQLGR OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR SULQFLSDOPHQWH D UHVSRQVDELOLGDGH H
FRPSOH[LGDGHLQHUHQWHVDRFDUJRDGHGLFDomRGHWHPSRHVSHUDGDGRSURILVVLRQDODFRPSOH[LGDGH
GRVQHJyFLRVDH[SHULrQFLDHTXDOLILFDomRQHFHVViULDVDRH[HUFtFLRGDIXQomR
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
1DPHGLGDHPTXHDUHPXQHUDomRYDULiYHOGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDpHVWUXWXUDGDFRPEDVHQR
DOFDQFH GRV UHVXOWDGRV WDQWR GH FXUWR FRPR GH ORQJR SUD]R GD &RPSDQKLD WDLV 'LUHWRUHV VmR
DGHTXDGDPHQWHUHPXQHUDGRVHFRPSHQVDGRVTXDQGRKiREVHUYkQFLDGHHYROXomRQRVLQGLFDGRUHV
GHGHVHPSHQKRILQDQFHLUR PHWDVILQDQFHLUDV HRSHUDFLRQDO PHWDVLQGLYLGXDLV 
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$UHPXQHUDomRWHPFRPRREMHWLYRLQFHQWLYDURV'LUHWRUHVDEXVFDUDPHOKRUUHQWDELOLGDGHSDUDD
&RPSDQKLDDWUHODQGRDUHPXQHUDomRYDULiYHOFRPRVLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRQRFXUWRSUD]R
HUHWHQGRSURILVVLRQDLVTXHSDVVDPDVHWRUQDUHVVHQFLDLVSDUDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDTXH
FRPSDUWLOKDPRULVFRHRUHVXOWDGRFRPD&RPSDQKLD
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRH[LVWHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDV
RXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR H[LVWH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j
RFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
L
yUJmRV H FRPLWrV TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR H GH TXH IRUPD
SDUWLFLSDP
8PDYH]DSURYDGDDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVQRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU Do}HV R yUJmR UHVSRQViYHO SHOR SURFHVVR GHFLVyULR GH UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO VHJXQGR R
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDpR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LL 

FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDO

3DUDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD VmR FRQVLGHUDGDV DV SUiWLFDV GH PHUFDGR SDUD XVXDOPHQWH DSOLFDGDV QR VHWRU GD
&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHGD&RPSDQKLD
LLL 
IUHTXrQFLDHIRUPDGHDYDOLDomRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRSDUDDGHTXDomR
GDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
$ DYDOLDomR GD DGHTXDomR GD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR p UHDOL]DGD DQXDOPHQWH SRU RFDVLmR GD
FRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLDOHYDQGRVHHPFRQVLGHUDomRDVSUiWLFDV
GHPHUFDGRXVXDOPHQWHDSOLFDGDVQRVHWRUGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPHPSUHVDVGRPHVPR
SRUWHGD&RPSDQKLD



593

PÁGINA: 191 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

7,67

0,00

12,67

Nº de membros remunerados

4,00

7,67

0,00

11,67

120.000,00

3.979.500,00

0,00

4.099.500,00

0,00

599.496,50

0,00

599.496,50

Participações em comitês

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

Outros

28.800,00

795.900,00

0,00

824.700,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
Benefícios direto e indireto

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº 02/2020.

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº
02/2020.

Remuneração variável
Bônus

0,00

3.722.500,00

0,00

3.722.500,00

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

744.500,00

0,00

744.500,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/No.02/20
20.

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

17.000.000,00

0,00

17.000.000,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

172.800,00

26.841.896,50

0,00

27.014.696,50

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

9,33

0,00

9,33

Nº de membros remunerados

0,00

9,33

0,00

9,33

0,00

3.591.500,00

0,00

3.591.500,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Benefícios direto e indireto

0,00

632.782,54

0,00

632.782,54

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

718.300,00

0,00

718.300,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº
02/2020.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

0,00

4.942.582,54

0,00

4.942.582,54

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

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

0,00

10,17

0,00

10,17

Nº de membros remunerados

0,00

10,17

0,00

10,17

Salário ou pró-labore

0,00

3.405.355,48

0,00

3.405.355,48

Benefícios direto e indireto

0,00

456.315,67

0,00

456.315,67

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

681.071,10

0,00

681.071,10

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº
02/2020.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00
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Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

0,00

4.542.742,25

0,00

4.542.742,25

Descrição de outras
remunerações variáveis

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

0,00

7,50

0,00

7,50

Nº de membros remunerados

0,00

7,50

0,00

7,50

Salário ou pró-labore

0,00

2.174.159,01

0,00

2.174.159,01

Benefícios direto e indireto

0,00

326.154,94

0,00

326.154,94

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

434.831,80

0,00

434.831,80

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Outros: refere-se a contribuição
patronal do INSS, conforme
especificado no OFÍCIO
CIRCULAR/CVM/SEP/Nº
02/2020.

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
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Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°02/2020 o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/N°
02/2020 o número de membros
da Diretoria Estatutária foi
apurado de acordo com a média
anual do número de membros
de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais, e (ii) os valores
registrados na rubrica “outros”
se referem aos encargos
incidentes sobre a remuneração.

0,00

2.935.145,75

0,00

2.935.145,75

Observação

Total da remuneração

597

PÁGINA: 195 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO
3UHYLVWDSDUD


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV
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&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGH
PHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO









3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR









9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomR±
PHWDVDWLQJLGDV









9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
(P $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH DJRVWR GH  RV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDDSURYDUDPR3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HV ³3ODQR´ FXMRREMHWRp
D RXWRUJD GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³$o}HV´  DRV
DGPLQLVWUDGRUHVHRXHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXGHRXWUD V VRFLHGDGH V VRERVHXFRQWUROH
TXH YHQKDP D VHU HVFROKLGRV FRPR SHVVRDV HOHJtYHLV D FULWpULR H[FOXVLYR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR ³3HVVRDV (OHJtYHLV´  FRQIRUPH HOHLWDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX SHOR
&RPLWrSDUDSDUWLFLSDUGR3ODQR ³3DUWLFLSDQWHV´ 
23ODQRFRQWHPSODXPDGLOXLomRPi[LPDGHFRQVLGHUDQGRRFDSLWDOVRFLDOH[LVWHQWHQDGDWD
GH VXD DSURYDomR (P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD DSURYRX R 3ULPHLUR 3URJUDPD GH
2SomR GH &RPSUD GH $o}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ³3ULPHLUR 3URJUDPD´  2 3ULPHLUR
3URJUDPD HVWDEHOHFHX D RXWRUJD GH  RSo}HV D GHWHUPLQDGRV EHQHILFLiULRV TXH WLYHUDP
SDSHOHVVHQFLDOQRGHVHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLDFRQGLFLRQDQGR RH[HUFtFLRGHWDLVRSo}HVDR
WUDQVFXUVR GH SHUtRGRV GH FDUrQFLD TXH VRPHQWH VH LQLFLDP QD GDWD GH GLYXOJDomR GR 3URVSHFWR
'HILQLWLYR GR ,32 H TXH WrP FRPR SULQFLSDO ILQDOLGDGH D UHWHQomR GH WDLV FRODERUDGRUHV H R
DOLQKDPHQWR GH LQWHUHVVHV GH ORQJR SUD]R 1D IRUPD GR 3ODQR FDGD RSomR RXWRUJDGD QR kPELWR
3ULPHLUR3URJUDPDGDUiDREHQHILFLiULRRGLUHLWRGHVXEVFUHYHU$omRSHORSUHoRGHH[HUFtFLRIRL
IL[DGR WHQGR FRPR UHIHUrQFLD R YDORU GH SDWULP{QLR OtTXLGR FRQWiELO SRU DomR FRP EDVH QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGHMXOKRGHDMXVWDGRSRUHYHQWRVVRFLHWiULRVVXEVHTXHQWHV
HHTXLYDOHDRYDORUGH5
E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2 3ODQR WHP SRU REMHWLYR SHUPLWLU TXH DV 3HVVRDV (OHJtYHLV VXMHLWR D GHWHUPLQDGDV FRQGLo}HV
DGTXLUDP$o}HVFRPYLVWDD D HVWLPXODUDH[SDQVmRRr[LWRHDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLV
GD&RPSDQKLD E DOLQKDURVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDDRVGDV3HVVRDV(OHJtYHLV
F  SRVVLELOLWDU j &RPSDQKLD RX RXWUDV VRFLHGDGHV VRE R VHX FRQWUROH DWUDLU H PDQWHU D HOD V 
YLQFXODGDV DV 3HVVRDV (OHJtYHLV H LQFHQWLYDU D FULDomR GH YDORU j &RPSDQKLD H G  FRPSDUWLOKDU
ULVFRVHJDQKRVGHIRUPDHTXLWDWLYDHQWUHDFLRQLVWDVHDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRV
F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

23ODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGDV3HVVRDV(OHJtYHLVDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHVWLPXODQGRXPD
DWLWXGHGH³GRQR´DOpPGHPDQWHURVEHQHILFLiULRVHQJDMDGRVQRDWLQJLPHQWRGDVUHVSHFWLYDVPHWDV
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

23ODQRSRVVLELOLWDj&RPSDQKLDRIHUHFHUXPDUHPXQHUDomRFRPSHWLWLYDQRPHUFDGRYLDELOL]DQGRD
DWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRV
H
FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
$RSURPRYHUXPDDWLWXGHGH³GRQR´HHQJDMDURVEHQHILFLiULRVQRFXPSULPHQWRGDVVXDVUHVSHFWLYDV
PHWDVR3ODQRDOLQKDVRVLQWHUHVVHVGRVEHQHILFLiULRVDRVLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVHHVWLPXODR
FUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHR3ODQRHVWLPXODXPDYLVmRGHORQJRSUD]R
GRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDIRFDGDQDJHUDomRGHYDORUDJUHJDGRHQDYDORUL]DomRGDV$o}HV
(VSHFLILFDPHQWH FRP UHODomR DR 3ULPHLUR 3URJUDPD R HVWDEHOHFLPHQWR GH SHUtRGRV GH FDUrQFLD
SDUDRH[HUFtFLRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVHVWLPXODDUHWHQomRGRVEHQHILFLiULRVHJHUDXPDOLQKDPHQWR
GHLQWHUHVVHVGHORQJRSUD]R
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I

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

$ &RPSDQKLD QmR WHP SODQRV GH FRQFHVVmR GH Do}HV 2 3ODQR SUHYr D DEUDQJrQFLD GH DWp
RSo}HVDVTXDLVGDUmRGLUHLWRjDTXLVLomRGHDomRDFDGDRSomRH[HUFLGDPHGLDQWHR
SDJDPHQWRGRSUHoRGHH[HUFtFLRIL[DGRQRVWHUPRVGRUHVSHFWLYR3URJUDPD23ULPHLUR3URJUDPD
DEUDQJHDRXWRUJDGHGHVVDVRSo}HV
J

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

23ODQRSUHYrDDEUDQJrQFLDGHDWpRSo}HV23ULPHLUR3URJUDPDDEUDQJHDRXWRUJDGH
GHVVDVRSo}HV
K

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDUiDRXWRUJDGHRSo}HVHOHJHQGRRVRXWRUJDGRVHPIDYRUGRV
TXDLVVHUmRRXWRUJDGDVRSo}HVQRVWHUPRVGR3ODQRIL[DQGRRSUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVHDV
FRQGLo}HV GH VHX SDJDPHQWR HVWDEHOHFHQGR RV SUD]RV H FRQGLo}HV GH H[HUFtFLR GDV RSo}HV H
LPSRQGRTXDLVTXHURXWUDVFRQGLo}HVUHODWLYDVDWDLVRSo}HV&DGDRSomRGDUiGLUHLWRDRRXWRUJDGR
GHDGTXLULU XPD $omRVXMHLWRDRVWHUPRVHFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGRVQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRGH
RSomR
1R kPELWR GR 3ULPHLUR 3ODQR R H[HUFtFLR GDV RSo}HV ± PHGLDQWH R SDJDPHQWR GR SUHoR GH
H[HUFtFLR± HVWi VXMHLWR DR WUDQVFXUVR LQWHJUDO GH VHX UHVSHFWLYR SUD]R GH FDUrQFLD FRQIRUPH
GHWDOKDGRQRLWHP M DEDL[R
M

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2 SUD]R GH H[HUFtFLR GDV RSo}HV RXWRUJDGDV QRV WHUPRV GR 3ODQR VHUi IL[DGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXDQGRGDDSURYDomRGRUHVSHFWLYRSURJUDPD
1R kPELWR GR 3ULPHLUR 3URJUDPD DV RSo}HV RXWRUJDGDV VmR GLYLGLGDV HP  ORWHV VXMHLWRV D
GLIHUHQWHVSHUtRGRVGHFDUrQFLDDVVLPGLVWULEXtGRV
L  3ULPHLUR /RWH GH 2So}HV R SULPHLUR ORWH GH RSo}HV FRUUHVSRQGHQWH D  GDV RSo}HV
RXWRUJDGDVWRUQDUVHiH[HUFtYHODSyVRGHFXUVRGHPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR
3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
LL  6HJXQGR /RWH GH 2So}HV R VHJXQGR ORWH GH RSo}HV FRUUHVSRQGHQWH D  GDV RSo}HV
RXWRUJDGDVWRUQDUVHiH[HUFtYHODSyVRGHFXUVRGHPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR
3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
LLL  7HUFHLUR /RWH GH 2So}HV R WHUFHLUR ORWH GH RSo}HV FRUUHVSRQGHQWH D  GDV RSo}HV
RXWRUJDGDVWRUQDUVHiH[HUFtYHODSyVRGHFXUVRGHPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR
3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32H
LY  4XDUWR/RWHGH2So}HVRTXDUWRORWHGHRSo}HVFRUUHVSRQGHQWHDRVUHVWDQWHVGDVRSo}HV
RXWRUJDGDVWRUQDUVHiH[HUFtYHODSyVRGHFXUVRGHPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR
3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
N

IRUPDGHOLTXLGDomR

&RPRSURSyVLWRGHVDWLVID]HURH[HUFtFLRGHRSo}HVRXWRUJDGDVQRVWHUPRVGR3ODQRD&RPSDQKLD
SRGHUi D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HPLWLU QRYDV $o}HV GHQWUR GR OLPLWH GR FDSLWDO
DXWRUL]DGRRXYHQGHU$o}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULDREVHUYDGDDUHJXODPHQWDomRGD&RPLVVmRGH
9DORUHV0RELOLiULRV
,

UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiHVWDEHOHFHUUHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDV$o}HVDGTXLULGDV
RXVXEVFULWDVSRUPHLRGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVRXWRUJDGDVGHYHQGRFRQWXGRREVHUYDURGLVSRVWR
QRVSURJUDPDVHYHQWXDOPHQWHDSURYDGRV
1R kPELWR GR 3ULPHLUR 3URJUDPD DV $o}HV DGTXLULGDV RX VXEVFULWDV PHGLDQWH R H[HUFtFLR GDV
RSo}HVDSyVRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRVGHFDUrQFLDQmRHVWDUmRVXMHLWDVDTXDOTXHUUHVWULomRDSyVD
WUDQVIHUrQFLDGDV$o}HVSDUDREHQHILFLiULR
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P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
23ODQRSRGHUiVHUH[WLQWRDTXDOTXHUWHPSRSRUGHFLVmRGDDVVHPEOHLDJHUDOGD&RPSDQKLDRX
SHODGLVVROXomRRXOLTXLGDomRGD&RPSDQKLDRTXHRFRUUHUSULPHLUR2WpUPLQRGHYLJrQFLDGR3ODQR
QmRDIHWDUiDHILFiFLDGDVRSo}HVDLQGDHPYLJRURXWRUJDGDVFRPEDVHQHOH
Q
HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
4XDQGRGDDSURYDomRGRVSURJUDPDVRXGRVFRQWUDWRVGHRSomRVHUmRIL[DGDVUHJUDVUHODWLYDVDR
WUDWDPHQWRTXHVHUiGDGRjVRSo}HVRXWRUJDGDVQDVKLSyWHVHVGHGHVOLJDPHQWRGRRXWRUJDGRGD
&RPSDQKLD'HYHUmRVHUFRQVLGHUDGDVSHORPHQRVDVKLSyWHVHVHPTXHRRXWRUJDGR L VHGHVOLJXH
SRU YRQWDGH SUySULD LL  VHMD GHVOLJDGR SRU YRQWDGH GD &RPSDQKLD PHGLDQWH GHPLVVmR SRU MXVWD
FDXVD RX GHVWLWXLomR GR VHX FDUJR SRU YLRODU RV GHYHUHV H DWULEXLo}HV GH DGPLQLVWUDGRU LLL  VHMD
GHVOLJDGRSRUYRQWDGHGD&RPSDQKLDPHGLDQWHGHPLVVmRVHPMXVWDFDXVDRXGHVWLWXLomRGRVHX
FDUJRVHPYLRODomRGRVGHYHUHVHDWULEXLo}HVGHDGPLQLVWUDGRUH LY YHQKDDIDOHFHURXVHWRUQDU
SHUPDQHQWHPHQWHLQYiOLGR
1RkPELWRGR3ULPHLUR3URJUDPDFDVRREHQHILFLiULRUHQXQFLHDRFDUJRH[HUFLGRQD&RPSDQKLDRX
VHMD GHVOLJDGR GD &RPSDQKLD SRU MXVWD FDXVD QmR IDUi MXV D TXDOTXHU SDUFHOD GDV RSo}HV D HOH
RXWRUJDGDV H DLQGD QmR H[HUFLGDV DV TXDLV VHUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV (P FDVR GH
GHVOLJDPHQWR VHP MXVWD FDXVD R %HQHILFLiULR IDUi MXV j WRWDOLGDGH GDV RSo}HV FXMRV UHVSHFWLYRV
SHUtRGRVGHFDUrQFLDMiWHQKDPWUDQVFRUULGRLQWHJUDOPHQWHHFXMRSUD]RGHH[HUFtFLRQmRWHQKDVH
HQFHUUDGREHPFRPRjTXDQWLGDGHGHRSo}HVFDOFXODGDpro-rata temporisHPUHODomRDRSHUtRGRGH
FDUrQFLD WUDQVFRUULGR SDUD FDGD ORWH (P FDVR GH IDOHFLPHQWR GR %HQHILFLiULR RV SHUtRGRV GH
FDUrQFLDVHUmRFRQVLGHUDGRVYHQFLGRVDQWHFLSDGDPHQWHGHPRGRTXHRVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVGR
%HQHILFLiULRIDUmRMXVjWRWDOLGDGHGDVRSo}HVDHOHRXWRUJDGDV
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5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVRXHPRSo}HVGHFRPSUDGH
Do}HVSDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDDSURYRXXP3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH
$o}HV1RVWHUPRVGRUHIHULGR3ODQRHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSURYRXR3ULPHLUR
3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDWHQGRFHOHEUDGR&RQWUDWRVGH
2XWRUJDFRPRV%HQHILFLiULRV GHQWUHRVTXDLV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD TXHFRQGLFLRQDPRLQtFLR
GRVUHVSHFWLYRVSHUtRGRVGHFDUrQFLDjGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
3UHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV





'DWDGHRXWRUJD

1$

  

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

1$



3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

/RWH  PHVHVGDGDWDGH
GLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGH
GLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGH
GLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGH
GLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

GLDVDSyVRWpUPLQRGRSUD]RGHFDUrQFLD

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$



3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR





D

'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$



E

'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

F

'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

G

'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHFDGDRXWRUJD

1$

/RWH  
/RWH  
/RWH  
/RWH  

'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGHWRGDVDV
RSo}HVRXWRUJDGDV

1$



 'DWDGHDSURYDomRGR3ULPHLUR3URJUDPDHGHFHOHEUDomRGRV&RQWUDWRVGH2XWRUJDRVTXDLVSRUpPFRQGLFLRQDPRLQtFLRGRVUHVSHFWLYRV
SHUtRGRVGHFDUrQFLDjGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
 9DORUHVWLPDGRFRPEDVHQDGDWDHVWLPDGDSDUDDGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
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13.6 - Opções em Aberto

,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHP
Do}HV RX HP RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV SDUD VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV QR ~OWLPR
H[HUFtFLRVRFLDO
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

  2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHP
Do}HVRXHPRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVQRV~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
D

PRGHORGHSUHFLILFDomR

2V YDORUHV MXVWRV GDV RSo}HV PHQFLRQDGRV QR LWHP  IRUDP DYDOLDGRV D SDUWLU GR PRGHOR GH
%ODFN6FKROHVFRPEDVHQDGDWDHVWLPDGDGHGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32 jTXDO
HVWiFRQGLFLRQDGRRLQtFLRGRVSUD]RVGHFDUrQFLDGDVRSo}HV 
E
GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGR GDV Do}HV SUHoR GH H[HUFtFLR YRODWLOLGDGH HVSHUDGD SUD]R GH YLGD GD RSomR
GLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
2PRGHORGHSUHFLILFDomRFRQVLGHURXDVVHJXLQWHVSUHPLVVDV
3UHoRGH
([HUFtFLR
9RODWLOLGDGH
(VSHUDGD
3UD]RGH
&DUrQFLD3UD]R
GH9LGDGDV
2So}HV

7D[DGHMXURV
OLYUHGHULVFRV

5
/RWH
/RWH  
/RWH  
/RWH  
/RWH  PHVHVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
/RWH  PHVHVGDGDWDGHGLYXOJDomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGR,32
$V WD[DV GH MXURV XWLOL]DGDV QD SUHFLILFDomR GH FDGD ORWH GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GD
&RPSDQKLD IRUDP REWLGDV D SDUWLU GRV FRQWUDWRV IXWXURV GH GHSyVLWRV LQWHUILQDQFHLURV ³',´ 
GLYXOJDGRV SHOD % KWWSZZZEFRPEUSWBEUSURGXWRVHVHUYLFRVQHJRFLDFDRMXURVIXWXURGH
WD[DPHGLDGHGHSRVLWRVLQWHUILQDQFHLURVGHXPGLDKWP 
/RWH  
/RWH  
/RWH  
/RWH  

'LYLGHQGRV
(VSHUDGRV

1mRFRQVLGHUDGRVHPYLVWDGRKLVWyULFRGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLD

9DORUGDV$o}HV

7HQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDDLQGDQmRWHPVXDVDo}HVQHJRFLDGDVHPEROVDGHYDORUHVR
PRGHORXWLOL]RXFRPRUHIHUrQFLDRVHVWXGRVGHvaluationHODERUDGRVSDUDILQVGDGHWHUPLQDomRGR
price rangeDVHUREVHUYDGRQDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

F
PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
&RQVLGHUDQGRTXHR3ODQRVXMHLWDRH[HUFtFLRGDVRSo}HVDRWUDQVFXUVRLQWHJUDOGRSUD]RGHFDUrQFLD
H[FHo}HVSRQWXDLVHPFDVRGHGHVOLJDPHQWRLQYROXQWiULRIDOHFLPHQWRRXLQYDOLGH]GREHQHILFLiULR 
RPpWRGRQmRFRQVLGHUDRH[HUFtFLRDQWHFLSDGRGDVRSo}HVDGRWDQGRFRPRSUHPLVVDRH[HUFtFLR
GDVRSo}HVDSyVRVUHVSHFWLYRVSUD]RVGHFDUrQFLD
G

IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

$YRODWLOLGDGHHVSHUDGDDWpRYHQFLPHQWRGHFDGDORWHGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVIRLHVWLPDGD
DSDUWLUGHXPPRGHOR*$5&+  DSOLFDGRDXPDVpULHKLVWyULFDGHFRWDo}HVGR,ERYHVSDYLVWR
TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLDo}HVOLVWDGDVHPPHUFDGRRUJDQL]DGR3DUDDHVWLPDomRGRPRGHOR
*$5&+  XWLOL]RXVHXPVRIWZDUHGHQRPLQDGR(YLHZV±KWWSZZZHYLHZVFRPKRPHKWPO
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H
VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
$VFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHVGR3ULPHLUR3URJUDPDIRUDPPHQFLRQDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

  3DUWLFLSDo}HV HPDo}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV GHWLGDV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLV±SRUyUJmR
$ WDEHOD DEDL[R FRQWpP D SDUWLFLSDomR FRQVROLGDGD HP Do}HV HPLWLGDV SHOD &RPSDQKLD SRU
PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD




$o}HVGD&RPSDQKLD

ÏUJmR

4XDQWLGDGH



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR  





'LUHWRULD  





,QFOXLSDUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRU'LUHWRUHVTXHWDPEpPVmR&RQVHOKHLURVGD&RPSDQKLD



([FOXLSDUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRU'LUHWRUHVTXHWDPEpPVmR&RQVHOKHLURVGD&RPSDQKLD

2VPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDP
TXDLVTXHURXWUDVDo}HVRXFRWDVRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXFRWDVHPLWLGDV
SHOD&RPSDQKLDSRUVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXVREFRQWUROHFRPXPGD&RPSDQKLDQDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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612

10,17
573.597,00
260.834,64
446.680,65

9,33

971.525,78

304.912,75

529.751,61

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

7,50

7,50

Foram excluídos dos cálculos de remuneração mínima, média e máxima os administradores que exerceram o cargo por menos de 12 meses. Permanência no cargo do membro com maior
remuneração: 12 meses.

31/12/2017
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Foram excluídos dos cálculos de remuneração mínima, média e máxima os administradores que exerceram o cargo por menos de 12 meses. Permanência no cargo do membro com maior
remuneração: 12 meses.

31/12/2018

Diretoria Estatutária

31/12/2019

391.352,77

283.756,76

512.362,93

31/12/2017

Foram excluídos dos cálculos de remuneração mínima, média e máxima os administradores que exerceram o cargo por menos de 12 meses. Permanência no cargo do membro com maior
remuneração: 12 meses.

Observação

10,17

31/12/2018

9,33

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRFRQWDFRPPHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRX
LQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHPFDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD FRQWUDWD DSyOLFH GH VHJXUR GH
5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOSDUD&RQVHOKHLURV'LUHWRUHVHRX$GPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ HPFRQGLo}HV
XVXDLVGHPHUFDGRYLVDQGRJDUDQWLUDRVDGPLQLVWUDGRUHVHQTXDQWRHVWLYHUHPQRH[HUFtFLRGHVHXV
FDUJRVHGHVGHTXHDWXDQGRHPVXDIXQomRQD&RPSDQKLDRUHHPEROVRGHYDORUHVSDJRVDWtWXOR
GHLQGHQL]DomRGHFRUUHQWHVGHTXDOTXHUDWRHUURRXRPLVVmRTXDOTXHUYLRODomRGRVGHYHUHVDEXVR
GHFRQILDQoDGHFODUDomRLQH[DWDRXHQJDQRVDTXHEUDGHDXWRULGDGHVHMDHIHWLYRRXLPSXWDGRGH
XP VHJXUDGR HQTXDQWR DWXDQGR FRPR WDO RX TXDOTXHU RXWUD DOHJDomR IHLWD FRQWUD XP VHJXUDGR
H[FOXVLYDPHQWHSRUSUHHQFKHUWDOFDSDFLGDGHHHQTXDQWRDWXDQGRFRPRWDORXSRUTXDOTXHUSUiWLFD
WUDEDOKLVWDLQGHYLGDVHMDHIHWLYDRXLPSXWDGDDXPVHJXUDGRHQTXDQWRDWXDQGRFRPRWDO3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVVREUHDDSyOLFHGHVHJXUR' 2YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH D &RPSDQKLD QmR WHP DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV H SRUWDQWR QHQKXP
DGPLQLVWUDGRU RX PHPEUR GR &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD FRPR SDUWH UHODFLRQDGD D
FRQWURODGRUHV

614

PÁGINA: 212 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET 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

5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
UHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mRIRUDPUHFRQKHFLGRVYDORUHVQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
HPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomR
TXHRFXSDPQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHQHQKXPDUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVRXPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO
GD&RPSDQKLDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGHFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGHVRFLHGDGHVVRE
FRQWUROHFRPXPHGHFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDEDL[RRQ~PHURFRQVROLGDGRGHHPSUHJDGRV
1~PHURGHHPSUHJDGRV
3RUFDUJR 



6mR3DXOR
(PSUHJDGRV























(VWDJLiULRV









7RWDO









(PEXGDV$UWHV









(PSUHJDGRV









7RWDO









7RWDOGD&RPSDQKLD









E
Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDEDL[RRQ~PHURFRQVROLGDGRGHWHUFHLUL]DGRV
1~PHURGHWHUFHLUL]DGRV










&RQWDELOLGDGH









/LPSH]D









7,









$WHQGLPHQWRDRFOLHQWH









7RWDO









6mR3DXOR

F

tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDEDL[RRtQGLFHGHURWDWLYLGDGH
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$UHPXQHUDomRJOREDOGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDpGHWHUPLQDGDFRPEDVHQDVFRQGLo}HVGH
PHUFDGRHQDVFRQYHQo}HVWUDEDOKLVWDVGRVVLQGLFDWRVDSOLFiYHLVVHQGRFRQVWLWXtGDSHORVVHJXLQWHV
FRPSRQHQWHV L  UHPXQHUDomR IL[D LL  UHPXQHUDomR YDULiYHO LLL  EHQHItFLRV H LY  SDUD
GHWHUPLQDGRVHPSUHJDGRVUHPXQHUDomREDVHDGDRXUHIHUHQFLDGDHPDo}HV
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

2VHPSUHJDGRVFHOHWLVWDVGD&RPSDQKLDFRQWDPFRPXPSDFRWHGHEHQHItFLRVTXHLQFOXL L YDOH
WUDQVSRUWH LL YDOHUHIHLomRRXDOLPHQWDomR LLL DVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFD LY VHJXURGH
YLGD Y DSRLRSDUDWHUDSLDDWUDYpVGDSODWDIRUPD9LWWXGH YL DX[tOLRLQWHUQHWH YLL HVWDFLRQDPHQWR
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV
7DOFRPRRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRQRVLWHQVHVHJXLQWHV
GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GHWHUPLQDGRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD ID]HP MXV D XPD
UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQRkPELWRGR3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH&RPSUDGH$o}HV
³3ODQR´  H GR 3ULPHLUR 3URJUDPD GH 2SomR GH &RPSUD GH $o}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
³3ULPHLUR3URJUDPD´ QRVPHVPRVWHUPRVHFRQGLo}HVMiGHVFULWRVDQWHULRUPHQWH
L

JUXSRVGHEHQHILFLiULRV

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 3ODQR H R 3ULPHLUR 3URJUDPD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
LL

FRQGLo}HVSDUDRH[HUFtFLR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 3ODQR H R 3ULPHLUR 3URJUDPD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
LLL

SUHoRVGHH[HUFtFLR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 3ODQR H R 3ULPHLUR 3URJUDPD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
LY

SUD]RVGHH[HUFtFLR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 3ODQR H R 3ULPHLUR 3URJUDPD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
Y

TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R 3ODQR H R 3ULPHLUR 3URJUDPD YHU LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSHOR6,1',(636LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHV
QDV(PSUHVDVH&XUVRVGH,QIRUPiWLFDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
$&RPSDQKLDPDQWpPXPERPUHODFLRQDPHQWRFRPDUHIHULGDHQWLGDGHVLQGLFDOHGLYXOJDDRVVHXV
FRODERUDGRUHV DV SULQFLSDLV FRQYHQo}HV FROHWLYDV H RXWUDV Do}HV SURPRYLGD SHODV HQWLGDGHV
VLQGLFDLV 1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV QmR KRXYH TXDOTXHU WLSR GH JUHYH RX SDUDOLVDomR
HQYROYHQGRRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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13.156.778

12.031.807

17.407.738

Sim

27.202.021

BESSEMER VENTURE PARTNERS

Não

091.845.507-32

Ana Luiza McLaren Moreira Maia e Lima

Não

785.009.667-34

ARNALDO GOLDEMBERG

Em obtenção

Cayman

Brasileira

Brasileiro

Hans-Phillip Müller

13.755.177

Luxemburgo

Sim

Brasileira

18,191%

11,641%

8,046%

9,199%

8,799%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

38.562.019/0001-02

ESTORIL INVESTMENTS S.À.R.L. SPF

Não

085.009.547-60

Tiê Lima

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Juridica

Não

Não

Não

Fisica

Não

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

02/10/2020

02/10/2020

02/10/2020

054.716.457-23

02/10/2020

02/10/2020

27.202.021

17.407.738

12.031.807

13.755.177

13.156.778

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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18,191%

11,641%

8,046%

9,199%

8,799%

Total ações %

Versão : 1

624

12.933.828

TOTAL

149.533.382

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Emerson Adriano Ferrato Melo

Sim

11.828.755

EUA - Delaware

38.562.017/0001-05

DYNAMO BRASIL MASTER LLC

Juliana de Araujo Wanderley Labronici

100,000%

0,000%

8,650%

7,910%

12,124%

Cayman

15,440%

Sim

18.129.279

23.087.999

Eric Acher

EUA - Delaware

Qtde. de ações (Unidades)

Ações ordinárias %

39.241.414/0001-48

ARAM, LLC

Sim

MONASHEES CAPITAL

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Fisica

Não

Fisica

Não

Fisica

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

070.410.318-45

02/10/2020

129.948.417-46

02/10/2020

046.797.228-19

02/10/2020

149.533.382

0

12.933.828

11.828.755

18.129.279

23.087.999

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

8,650%

7,910%

12,124%

15,440%

Total ações %
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Acionista controlador

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

02/10/2020

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

16

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

29

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)

118.530.045

79,267%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

118.530.045

79,267%
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$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
$&RPSDQKLDSRVVXL GRLV $FRUGRVGH$FLRQLVWDVDUTXLYDGRVHPVXDVHGH2VWHUPRVLQLFLDGRV
HP PDL~VFXODV H QmR GHILQLGRV QHVWH LWHP WHUmR RV VLJQLILFDGRV TXH OKHV IRUDP DWULEXtGRV QRV
UHVSHFWLYRVDFRUGRV
3ULPHLUR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
2 3ULPHLUR $FRUGR GH $FLRQLVWDV IRL FHOHEUDGR HQWUH WRGRV RV $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HP  GH
RXWXEURGHHYLJRUDUiWHPSRUDULDPHQWHDWpDGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGHGLVWULEXLomRGD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD ³,32´ 
2REMHWLYRSULQFLSDOGDFHOHEUDomRGHVWH$FRUGRpRGHJDUDQWLUTXHFDVRR,32QmRVHMDFRQFOXtGR
DWpD'DWD/LPLWHVHMDPDGRWDGDVWRGDVDVPHGLGDVHSUDWLFDGRVWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVLQFOXVLYH
SRUPHLRGDDSURYDomRGRVDWRVHGHOLEHUDo}HVVRFLHWiULRVHFHOHEUDomRGRVFRQWUDWRVSHUWLQHQWHV
SDUDRUHWRUQRjHVWUXWXUDVRFLHWiULDDQWHULRUj5HRUJDQL]DomR FRQIRUPHGHVFULWDQDVHJXQGDWDEHOD
GR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  GH PRGR TXH VHMDP WDPEpP UHHVWDEHOHFLGRV RV
GLUHLWRV H REULJDo}HV DQWHULRUHV j 5HRUJDQL]DomR ±KLSyWHVH HPTXH R DFRUGR GHL[DUi GH YLJRUDU
TXDQGR GD SOHQD LPSOHPHQWDomR GDV REULJDo}HV GH UHWRUQR j HVWUXWXUD VRFLHWiULD DQWHULRU j
5HRUJDQL]DomR
'XUDQWHR3UD]RGH9LJrQFLDGR$FRUGRILFDPRV$FLRQLVWDVREULJDGRVDH[FHWRVHGLYHUVDPHQWH
DFRUGDGRSRU$FLRQLVWDVWLWXODUHVGHSHORPHQRV QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGDV$o}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQmRSUDWLFDUDWRVTXHDOWHUHPGHIRUPDUHOHYDQWHHVXEVWDQFLDODHVWUXWXUD
GD&RPSDQKLD
3ULPHLUR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW6$
3DUWHV
'DWDGH
FHOHEUDomR
3UD]RGH
YLJrQFLD

7RGRVRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQDGDWDGHVXDFHOHEUDomR
³$FLRQLVWDV´ 
GHRXWXEURGH
2SUD]RGHYLJrQFLDGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV ³$FRUGR´ WHPLQtFLRQDGDWD
GHVXDFHOHEUDomRHVHHQFHUUD L QDGDWDGHGLYXOJDomRGR$Q~QFLRGH,QtFLR
HGDGLVSRQLELOL]DomRGR3URVSHFWR'HILQLWLYRGDRIHUWDDRVLQYHVWLGRUHVQR
kPELWR GD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR LQLFLDO GD &RPSDQKLD
³,PSOHPHQWDomRGR,32´ VHRFRUULGDHPDWp VHLV PHVHVFRQWDGRVGD
GDWD GH FHOHEUDomR GR $FRUGR ³'DWD /LPLWH´  RX LL  VH QmR RFRUULGD D
,PSOHPHQWDomRGR,32DWpD'DWD/LPLWHDWpRUHWRUQRjHVWUXWXUDVRFLHWiULD
DQWHULRUjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDUHDOL]DGDSDUDYLDELOL]DUR,32SRUPHLR
GDTXDORVDFLRQLVWDVGH(QMRHL/WGSDVVDUDPDGHWHUSDUWLFLSDomRGLUHWDQD
&RPSDQKLD PHGLDQWH LQFRUSRUDomR GD (QMRHL //& H (QMRHL /WG SHOD
&RPSDQKLD GHVFULWD QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD
³5HRUJDQL]DomR´ 
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'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVDR
H[HUFtFLRGR
GLUHLWRGHYRWRH
GRSRGHUGH
FRQWUROH



&RQIRUPHH[SOLFDGRRREMHWLYRSULQFLSDOGHVWH$FRUGRpJDUDQWLUTXHFDVR
,32QmRVHMDFRQFOXtGRDWpD'DWD/LPLWHVHMDSURPRYLGRRUHWRUQRjHVWUXWXUD
VRFLHWiULDDQWHULRUjLPSOHPHQWDomRGD5HRUJDQL]DomR
'HVVD IRUPD FRP D ILQDOLGDGH GH QmR SURYRFDU DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV QD
HVWUXWXUD GD &RPSDQKLD TXH SRVVDP YLU D IUXVWUDU R REMHWLYR SULQFLSDO GR
$FRUGRRV$FLRQLVWDVILFDPREULJDGRVQRVWHUPRVGR$FRUGRDH[FHWRVH
GLYHUVDPHQWH DFRUGDGR SRU $FLRQLVWDV WLWXODUHV GH SHOR PHQRV 
QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD L 
QmRDSURYDUTXDOTXHURSHUDomRGHIXVmRFLVmRLQFRUSRUDomRLQFRUSRUDomR
GH Do}HV RX TXDOTXHU RXWUD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HQYROYHQGR D
&RPSDQKLD LL QmRDSURYDURSHUDo}HVH[WUDRUGLQiULDVTXHQmRVHLQVLUDPQR
FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD QHP VHMDP FRPSDWtYHLV FRP
SUiWLFDV DQWHULRUHV GD &RPSDQKLD H[FHWR VH QHFHVViULDV SDUD D
,PSOHPHQWDomR GR ,32 RX SDUD R FXPSULPHQWR GH QRUPDV OHJDLV RX
UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD LLL  QmR DOWHUDU D FRPSRVLomR GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH[LVWHQWHQDGDWDGHFHOHEUDomR
GHVWH$FRUGRH[FHWRHPFDVRGHYDFkQFLDGHGHVFXPSULPHQWRGRVGHYHUHV
ILGXFLiULRV SRU GHWHUPLQDGR FRQVHOKHLUR RX GH DOWHUDomR QHFHVViULD DR
FXPSULPHQWRGHQRUPDVOHJDLVRXUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLD
EHP FRPR GH HYHQWXDLV RItFLRV GH H[LJrQFLDV IRUPXODGDV QR kPELWR GR
SURFHVVR GR ,32 LY  QmR DSURYDU D DOWHUDomR GR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD H[FHWR SDUD DWHQGHU D H[LJrQFLDV IRUPXODGDV SHOD &90 QR
kPELWRGRSHGLGRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDGD&RPSDQKLDHRXSHOD
%QRkPELWRGRSHGLGRGHOLVWDJHPGHVXDVDo}HVQR1RYR0HUFDGRRXSDUD
DGHTXiOR D HYHQWXDLV H[LJrQFLDV OHJDLV RX UHJXODPHQWDUHV DSOLFiYHLV j
&RPSDQKLD EHP FRPR DR GLVSRVWR QR $FRUGR Y  QmR DSURYDU TXDLVTXHU
DXPHQWRV RX UHGXo}HV GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD H[FHWR DTXHODV
GHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRRXSDUDDWHQGHUH[LJrQFLDVIRUPXODGDV
SHOD&90RXSHOD%QRkPELWRGRSHGLGRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWD
GD&RPSDQKLDHGHOLVWDJHPGHVXDVDo}HVQR1RYR0HUFDGREHPFRPRQR
kPELWRGRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOHPGHFRUUrQFLDGD,PSOHPHQWDomRGR
,32 YL  VHP SUHMXt]R GR 3ODQR GH 2XWRUJD GH 2So}HV GH $o}HV H GRV
SURJUDPDV DSURYDGRV QRV WHUPRV QHOH SUHYLVWRV QmR DSURYDU D DGRomR
DOWHUDomRPRGLILFDomRRXH[WLQomRGHTXDOTXHUSODQRSURJUDPDRXFRQWUDWR
GH RXWRUJD GH RSo}HV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD TXDOTXHU
DGPLQLVWUDGRU FRQVHOKHLUR GLUHWRU HPSUHJDGR FRQVXOWRU RX SUHVWDGRU GH
VHUYLoR GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH D DOWHUDomR PRGLILFDomR RX H[WLQomR GR
3ODQRGH2XWRUJDGH2So}HVGH$o}HV YLL H[FHWRSDUDFRQWHPSODUR3ODQR
GH 2XWRUJD GH 2So}HV GH $o}HV RX SDUD DMXVWDU D UHPXQHUDomR SDUD R
H[HUFtFLRVRFLDOGHQmRDSURYDUTXDLVTXHUDOWHUDo}HVQDUHPXQHUDomR
D VHU SDJD DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD TXH XOWUDSDVVH R PRQWDQWH
JOREDO SUHYLVWR SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO GH  FRQIRUPH SUHYLDPHQWH
DSURYDGRH YLLL DGRWDUWRGDVDVPHGLGDVQHFHVViULDVFRQIRUPHH[LJLGRSHOD
%HRX&90FRPUHODomRj&RPSDQKLDSDUDD,PSOHPHQWDomRGR,32
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'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVj
LQGLFDomRGH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGH
FRPLWrV
HVWDWXWiULRVRX
GHSHVVRDVTXH
DVVXPDP
SRVLo}HV
JHUHQFLDLV
'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVj
WUDQVIHUrQFLDGH
Do}HVHj
SUHIHUrQFLDSDUD
DGTXLULODV

2$FRUGRQmRFRQWpPFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
&RQWXGRRV$FLRQLVWDVILFDPREULJDGRVQRVWHUPRVGR$FRUGRDH[FHWRVH
GLYHUVDPHQWH DFRUGDGR SRU $FLRQLVWDV WLWXODUHV GH SHOR PHQRV 
QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
QmR DOWHUDU D FRPSRVLomR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
H[LVWHQWHQDGDWDGHFHOHEUDomRGR$FRUGRH[FHWRHPFDVRGHYDFkQFLDGH
GHVFXPSULPHQWRGRVGHYHUHVILGXFLiULRVSRUGHWHUPLQDGRFRQVHOKHLURRXGH
DOWHUDomRQHFHVViULDDRFXPSULPHQWRGHQRUPDVOHJDLVRXUHJXODPHQWDUHV
DSOLFiYHLV j &RPSDQKLD EHP FRPR GH HYHQWXDLV RItFLRV GH H[LJrQFLDV
IRUPXODGDVQRkPELWRGRSURFHVVRGR,32

2V $FLRQLVWDV ILFDP REULJDGRV QRV WHUPRV GR $FRUGR D H[FHWR VH
GLYHUVDPHQWH DFRUGDGR SRU $FLRQLVWDV WLWXODUHV GH SHOR PHQRV 
QRYHQWDHFLQFRSRUFHQWR GRWRWDOGDV$o}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD L 
QmRWUDQVIHULUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDTXDOTXHUWtWXORGDUHPJDUDQWLDRX
FULDUTXDOTXHURXWUR{QXVVREUHDV$o}HV9LQFXODGDVH[FHWRQDPHGLGDHP
TXHWDLVRSHUDo}HVVHMDPQHFHVViULDVSDUD D YLDELOL]DUDYHQGDGHSDUFHOD
GDV$o}HV9LQFXODGDVSHORV$FLRQLVWDVQR,32 E YLDELOL]DUDVDWLYLGDGHVGH
HVWDELOL]DomR D VHUHP GHVHPSHQKDGDV QR kPELWR GR ,32 RX F  SHUPLWLU
HYHQWXDLVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVGRV$FLRQLVWDVLQFOXLQGRPDVQmRVH
OLPLWDQGRjWUDQVIHUrQFLDGDV$o}HV9LQFXODGDVSDUDTXDOTXHU$ILOLDGDGHXP
$FLRQLVWDH LL FRPH[FHomRDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGRV)XQGDGRUHVHDRV
LQVWUXPHQWRVGHORFNXSDVHUHPILUPDGRVQRkPELWRGR,32QmRFHOHEUDU
HQWUHVLRXFRPTXDOTXHUSHVVRDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXDLVTXHUDFRUGRV
RX TXDLVTXHU RXWURV QHJyFLRV MXUtGLFRV TXH WHQKDP SRU REMHWR GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHDV$o}HV9LQFXODGDVRXDGLVSRVLomRGHGLUHLWRVHRXRQHUDomR
GHTXDOTXHUQDWXUH]DVREUHDV$o}HV9LQFXODGDV

1mRDSOLFiYHO
'HVFULomRGDV
FOiXVXODVTXH
UHVWULQMDPRX
YLQFXOHPR
GLUHLWRGHYRWR
GRVPHPEURVGH
FRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomR
RXGHRXWURV
yUJmRVGH
ILVFDOL]DomRH
FRQWUROH






630

PÁGINA: 228 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
6HJXQGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
26HJXQGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRHPGHRXWXEURGHFRPRREMHWLYRGHGLVSRU
VREUH FHUWRV GLUHLWRV SROtWLFRV H SDWULPRQLDLV UHODWLYRV D Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD GH
WLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVVLJQDWiULRVGRDFRUGRQRWDGDPHQWH7Lr/LPD$QD/XL]D0F/DUHQ0RUHLUD
0DLDH/LPDH$UQDOGR*ROGHPEHUJ
2VWHUPRVLQLFLDGRVHPPDL~VFXODVHQmRGHILQLGRVQHVWHLWHPWHUmRRVVLJQLILFDGRVTXHOKHVIRUDP
DWULEXtGRVQRUHIHULGRDFRUGR
6HJXQGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHVGH,QWHUQHW6$
3DUWHV



L

7Lr/LPD

LL 

$QD/XL]D0FODUHQ0RUHLUD0DLDH/LPD

LLL 

$UQDOGR*ROGHPEHUJ

'DWDGH
FHOHEUDomR

GHRXWXEURGH

3UD]RGH
YLJrQFLD

2SUHVHQWH$FRUGRGH$FLRQLVWDV ³$FRUGR´ YLJRUDUiSHORSUD]RGH GH] 
DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH FHOHEUDomR GR $FRUGR SURUURJiYHLV SRU LJXDO
SHUtRGRVHQGRFHUWRFRQWXGRTXH L FDVRDV$o}HV9LQFXODGDVSDVVHPD
UHSUHVHQWDUPHQRVGH TXLQ]HSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDTXDOTXHU$FLRQLVWDSRGHUiVHGHVOLJDUGR$FRUGRSRUPHLRGH
GHQ~QFLD XQLODWHUDO H[FOXVLYDPHQWH HP UHODomR DRV GLUHLWRV H REULJDo}HV
DSOLFiYHLVDVLHVXDVDo}HV LL FDVRDV$o}HV9LQFXODGDVGHWLWXODULGDGHGH
TXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVFRQVLGHUDGRLQGLYLGXDOPHQWHSDVVHPDUHSUHVHQWDU
PHQRVGH WUrVSRUFHQWR GRWRWDOGH$o}HV9LQFXODGDVR$FRUGRVHUi
GHSOHQRGLUHLWRUHVLOLGRFRPUHODomRDHVVH$FLRQLVWDVDOYRSRUGHOLEHUDomR
XQkQLPHGRV$FLRQLVWDVHPVHQWLGRFRQWUiULRH LLL $UQDOGRILFDDXWRUL]DGRD
VH GHVOLJDU GR $FRUGR SRU PHLR GH GHQ~QFLD XQLODWHUDO H[FOXVLYDPHQWH HP
UHODomR DRV GLUHLWRV H REULJDo}HV DSOLFiYHLV D $UQDOGR H VXDV Do}HV FDVR
$QD RX 7Lr GHL[HP GH H[HUFHU RV FDUJRV GH 'LUHWRUD H 'LUHWRU 3UHVLGHQWH
UHVSHFWLYDPHQWHQD&RPSDQKLD

'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVDR
H[HUFtFLRGR
GLUHLWRGHYRWRH
GRSRGHUGH
FRQWUROH

$QWHV GD UHDOL]DomR GH TXDOTXHU $VVHPEOHLD *HUDO GD &RPSDQKLD RV
$FLRQLVWDV GHYHUmR UHDOL]DU UHXQL}HV SUpYLDV D ILP GH GHOLEHUDU VREUH D
RULHQWDomRGHYRWRHPEORFRDVHUSURIHULGDHPFRQMXQWRSHORV$FLRQLVWDVQD
UHVSHFWLYD $VVHPEOHLD *HUDO VHQGR FHUWR TXH RV $FLRQLVWDV VH REULJDP D
YRWDU FRP WRGDV DV $o}HV 9LQFXODGDV H $o}HV /LYUHV GH VXD WLWXODULGDGH
FRQIRUPHWDORULHQWDomR
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'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVj
LQGLFDomRGH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGH
FRPLWrV
HVWDWXWiULRVRX
GHSHVVRDVTXH
DVVXPDP
SRVLo}HV
JHUHQFLDLV

&DGDXPGRV$FLRQLVWDVVLJQDWiULRVILFDREULJDGRFRPUHODomRDVXDV$o}HV
9LQFXODGDV H $o}HV /LYUHV D QmR SUDWLFDU RV VHJXLQWHV DWRV VHP SUpYLD
DSURYDomRHPUHXQLmRSUpYLD
L
UHTXHUHUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDDGRomRGRSURFHGLPHQWRGHYRWR
P~OWLSORRXGHHOHLomRHPVHSDUDGRVHDSOLFiYHOSUHYLVWRVQRDUWLJRGD
/HLQSDUDDHOHLomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD UHQXQFLDQGR QHVWH DWR DR H[HUFtFLR GH WDLV GLUHLWRV 1D
KLSyWHVHGHRXWURDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDVROLFLWDUDDGRomRGRSURFHGLPHQWR
GHYRWRP~OWLSORSDUDHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHP
$VVHPEOHLD*HUDORYRWRDVHUSURIHULGRSHORV$FLRQLVWDVWDPEpPGHYHUiVHU
GHWHUPLQDGRHPUHXQLmRSUpYLD
LL 
DSUHVHQWDU FKDSDV RX FDQGLGDWRV j HOHLomR SDUD R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRRXILVFDOGD&RPSDQKLD
LLL 
VROLFLWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOGD
&RPSDQKLD&DVRRFRQVHOKRILVFDOGD&RPSDQKLDYHQKDDVHULQVWDODGRD
SHGLGR GH RXWUR DFLRQLVWD GD &RPSDQKLD R YRWR D VHU SURIHULGR WDPEpP
GHYHUiVHUGHWHUPLQDGRQDIRUPDGD&OiXVXOD4XDUWDGR$FRUGR
LY 
UHTXHUHU RX VXJHULU TXH TXDOTXHU RXWUR DFLRQLVWD UHTXHLUD D
FRQYRFDomR EHP FRPR D QmR FRQYRFDU GLUHWDPHQWH TXDOTXHU $VVHPEOHLD
*HUDOQDIRUPDGRDUWGD/HLQH
Y
UHTXHUHU RX VXJHULU TXH TXDOTXHU DFLRQLVWD UHTXHLUD D LQFOXVmR GH
LWHQVQDRUGHPGRGLDGHTXDOTXHU$VVHPEOHLD*HUDO

'HVFULomRGDV
FOiXVXODV
UHODWLYDVj
WUDQVIHUrQFLDGH
Do}HVHj
SUHIHUrQFLDSDUD
DGTXLULODV

3HOR SHUtRGR GH GRLV DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH LQtFLR GD QHJRFLDomR GDV
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP PHUFDGR RUJDQL]DGR GH YDORUHV
PRELOLiULRVDV$o}HV9LQFXODGDVGHWLWXODULGDGHGRV$FLRQLVWDVQmRSRGHUmR
VHU REMHWR GH L  $OLHQDomR D TXHP TXHU TXH VHMD DFLRQLVWD RX QmR VHMD
SULYDGDPHQWH RX HP PHUFDGR RUJDQL]DGR GH YDORUHV PRELOLiULRV RX LL 
FRQVWLWXLomRGHTXDLVTXHUÐQXVGHYHQGRD&RPSDQKLDDEVWHUVHGHDYHUEDU
HPVHXVOLYURVTXDOTXHUWUDQVIHUrQFLDRXFRQVWLWXLomRGHÐQXVUHODFLRQDGRV
jV $o}HV 9LQFXODGDV TXH YLROHP R GLVSRVWR QHVWD &OiXVXOD ³3HUtRGR GH
5HVWULomR´ 
(VWDVUHVWULo}HVQmRVHDSOLFDPDRVHPSUpVWLPRV HUHVSHFWLYDVGHYROXo}HV 
GH$o}HV9LQFXODGDVUHDOL]DGRVSDUDRILPH[FOXVLYRGHYLDELOL]DUDWLYLGDGHV
GH HVWDELOL]DomR GH SUHoR QR kPELWR GH RIHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR GH
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD VHQGR FHUWR TXH DSyV GHYROYLGDV WDLV
Do}HVYROWDUmRDVHUFRQVLGHUDGDV$o}HV9LQFXODGDV
$SyVR3HUtRGRGH5HVWULomRFDVR7LrRX$QD/XL]D ³$FLRQLVWD2IHUWDQWH´ 
WHQKDLQWHUHVVHHP$OLHQDUDTXDOTXHU3HVVRDDWRWDOLGDGHRXSDUWHGH$o}HV
9LQFXODGDV GH VXD WLWXODULGDGH ³$o}HV 2IHUWDGDV´  SRU PHLR GH 9HQGD
3ULYDGDVRPHQWHSRGHUiHIHWXDUD$OLHQDomRSUHWHQGLGDDSyVDVVHJXUDUDRV
GHPDLV $FLRQLVWDV ³$FLRQLVWDV 2IHUWDGRV´  D RSRUWXQLGDGH GH H[HUFtFLR GR
GLUHLWRGHYHQGDFRQMXQWDGHVXDVUHVSHFWLYDV$o}HV9LQFXODGDV ³'LUHLWRGH
9HQGD&RQMXQWD´ 
&DVRGHFLGDPH[HUFHUR'LUHLWRGH9HQGD&RQMXQWDRV$FLRQLVWDV2IHUWDGRV
WHUmRRGLUHLWRGH$OLHQDU$o}HV9LQFXODGDVGHVXDWLWXODULGDGHHPTXDQWLGDGH
SURSRUFLRQDO RX LQIHULRU VH DVVLP R GHVHMDUHP jV $o}HV 2IHUWDGDV SHOR
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$FLRQLVWD2IHUWDQWHSHORPHVPRSUHoRSRUDomRHQDVPHVPDVFRQGLo}HVGH
SDJDPHQWR
$SyV R 3HUtRGR GH 5HVWULomR FDVR $UQDOGR SUHWHQGD $OLHQDU D TXDOTXHU
3HVVRD D WRWDOLGDGH RX SDUWH GH $o}HV 9LQFXODGDV GH VXD WLWXODULGDGH SRU
PHLR GH 9HQGD 3ULYDGD ³$o}HV 2IHUHFLGDV´  VRPHQWH SRGHUi HIHWXDU D
$OLHQDomR SUHWHQGLGD DSyV DVVHJXUDU D 7Lr H j $QD D RSRUWXQLGDGH GH
H[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD ³'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD´ 
&DVR 7Lr RX $QD GHFLGD H[HUFHU R 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD WHUi R GLUHLWR GH
DGTXLULUDWRWDOLGDGHHQmRPHQRVTXHDWRWDOLGDGHGDV$o}HV2IHUHFLGDV
SHORPHVPRSUHoRSRUDomRHQDVPHVPDVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR&DVR
7LrH$QDGHFLGDPH[HUFHUR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDFDGDXPWHUiRGLUHLWRGH
DGTXLULUQ~PHURGH$o}HV2IHUHFLGDVSURSRUFLRQDODRSHUFHQWXDO GH$o}HV
9LQFXODGDV GH VXD WLWXODULGDGH HP UHODomR DR WRWDO GH $o}HV 9LQFXODGDV
GHWLGDVSRUDPERVFRQVLGHUDGRVHPFRQMXQWR
1mRDSOLFiYHO
'HVFULomRGDV
FOiXVXODVTXH
UHVWULQMDPRX
YLQFXOHPR
GLUHLWRGHYRWR
GRVPHPEURVGH
FRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomR
RXGHRXWURV
yUJmRVGH
ILVFDOL]DomRH
FRQWUROH
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  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
$VDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVQRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVIRUDPGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3ULQFLSDLVHYHQWRVVRFLHWiULRVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV

DHYHQWR

,QFRUSRUDomR5HWURFD

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

,QFRUSRUDomR GD 5HWURFD SHOD &RPSDQKLD FRPR IRUPD GH FRQFHQWUDU VXDV
DWLYLGDGHVHPDSHQDVXPDVRFLHGDGHFRPRIRUPDGHVLPSOLILFDUVXDHVWUXWXUD
OHJDO H DVVLP UDFLRQDOL]DU RSHUDo}HV H PLQLPL]DU FXVWRV RSHUDFLRQDLV H
DGPLQLVWUDWLYRV SDUD D &RPSDQKLD $ LQFRUSRUDomR LPSOLFRX HP UHGXomR
SDWULPRQLDO GD (QMRHL VHQGR R YDORU QHJDWLYR UHYHUWLGR j FRQWD GH SUHMXt]RV
DFXPXODGRVGD&RPSDQKLD

FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHGH,QWHUQHW/WGD ,QFRUSRUDGRUD 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

5HWURFD&RPpUFLR(OHWU{QLFR6$ ,QFRUSRUDGD 

1mRKRXYHUHIOH[RQRTXDGURDFLRQiULRGD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGHVWH
HYHQWR

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR

IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLUR
WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUHRV
DFLRQLVWDV

1mRKRXYHLPSDFWRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD



DHYHQWR

,QFRUSRUDomR5HYHUVDGD(QMRHL//&H(QMRHL/WGSHOD&RPSDQKLD

ESULQFLSDLV
FRQGLo}HVGR
QHJyFLR

$LQFRUSRUDomRUHYHUVDGD(QMRHL//&HGD(QMRHL/WG ³,QFRUSRUDGDV´ SHOD
&RPSDQKLD ³,QFRUSRUDomR5HYHUVD´ IRLUHDOL]DGDFRPRLQWXLWRGHYLDELOL]DUD
UHDOL]DomR GD RIHUWD S~ELFD GH GLVWULEXLomR LQLFLDO SULPiULD H VHFXQGiULD GD
&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHSHUPLWLXTXHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXH
GHWLQKDPVXDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDQD&RPSDQKLDGHIRUPDLQGLUHWD±SRUPHLR
GD (QMRHL /WG H (QMRHL //& GXDV KROGLQJV SXUDV ORFDOL]DGDV QR H[WHULRU±
SDVVDVVHPDGHWHUGHIRUPDGLUHWDHVVDSDUWLFLSDomRQDPHVPDSURSRUomR
HPTXHSDUWLFLSDYDPGRFDSLWDOVRFLDOGD(QMRHL/WG
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&RPHIHLWRDHVWUXWXUDVRFLHWiULDDQWHULRUPHQWHH[LVWHQWHEDVWDQWHFRPXPHP
LQYHVWLPHQWRV GH YHQWXUH FDSLWDO QmR SHUPLWLD TXH FDGD DFLRQLVWD GH IRUPD
LQGLYLGXDOL]DGDSXGHVVHYHQGHUDo}HVQDRIHUWDGHPRGRTXHD,QFRUSRUDomR
5HYHUVDVHIH]QHFHVViULDSDUDSHUPLWLUPDLRUOLTXLGH]Hfree floatQRPHUFDGR
VHFXQGiULR
$QWHVGD,QFRUSRUDomR5HYHUVDFRPYLVWDVjVLPSOLILFDomRGDRSHUDomRRVDOGR
GHFDL[DGDV,QFRUSRUDGDVIRLLQFRUSRUDGRDRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHP
DXPHQWR GH FDSLWDO VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR SHOD (QMRHL //& ³$XPHQWR GR
&DSLWDO6RFLDO´ HPGHVHWHPEURGHFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD(PUD]mRGLVVRD,QFRUSRUDomR 5HYHUVDIRL
UHDOL]DGDVHPYHUVmRGHDFHUYROtTXLGRDRSDWULP{QLRGD&RPSDQKLDWHQGRVLGR
DEVRUYLGD QR DWR GD ,QFRUSRUDomR DSHQDV DV SDUWLFLSDo}HV GHWLGDV GLUHWD H
LQGLUHWDPHQWHQD&RPSDQKLDVHPTXDOTXHUDOWHUDomRSDWULPRQLDOUHOHYDQWHQD
&RPSDQKLD
&RPRUHVXOWDGRGD,QFRUSRUDomR5HYHUVDDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
GH WLWXODULGDGH GD (QMRHL //& IRUDP FDQFHODGDV H IRUDP HPLWLGDV Do}HV GD
&RPSDQKLDHPLJXDOTXDQWLGDGHjTXHODVGHWLGDVSRU(QMRHL//&DVTXDLVIRUDP
GLVWULEXtGDV DRV DQWLJRV DFLRQLVWDV GD (QMRHL /WG SURSRUFLRQDOPHQWH j
SDUWLFLSDomRGHWLGDDQWHULRUPHQWHHP(QMRHL/WG$SDUWLFLSDomRDFLRQiULDGHWLGD
SRU FDGD DFLRQLVWD QD &RPSDQKLD DR ILQDO GD ,QFRUSRUDomR p SRUWDQWR
SURSRUFLRQDOjSDUWLFLSDomRDFLRQiULDLQGLUHWDGHWLGDSRUFDGDDFLRQLVWDDQWHVGD
,QFRUSRUDomR
(QMRHLFRPEU$WLYLGDGHGH,QWHUQHW6$
FVRFLHGDGHV
HQYROYLGDV

(QMRHL//& ,QFRUSRUDGD 
(QMRHL/WG ,QFRUSRUDGD 

GHIHLWRVGD
RSHUDomRQR
TXDGUR
DFLRQiULRGD
&RPSDQKLD

2VDFLRQLVWDVGD(QMRHL/WGDQWLJDholding GD&RPSDQKLDSDVVDUDPDGHWHU
SDUWLFLSDomRGLUHWDQD&RPSDQKLDSURSRUFLRQDOjSDUWLFLSDomRDFLRQiULDLQGLUHWD
GHWLGDSRUFDGDDFLRQLVWDDQWHVGD,QFRUSRUDomR5HYHUVD

636

PÁGINA: 234 de 272

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais Operações Societárias

HTXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHVHGHSRLV
GDRSHUDomR


$QWHVGD,QFRUSRUDomR7Lr/LPDH$QD/XL]D/LPDGHWLQKDPGLUHWDPHQWHXPD
DomRGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFDGD1RkPELWRGD,QFRUSRUDomR5HYHUVDWDLV
Do}HVIRUDPPDQWLGDVVHPSUHMXt]RGHTXHDRILQDOGDRSHUDomRRVDFLRQLVWDV
GH (QMRHL /WG LQFOXLQGR 7Lr H $QD GHWLYHVVHP SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD
&RPSDQKLD SURSRUFLRQDO j SDUWLFLSDomR DFLRQiULD LQGLUHWD GHWLGD SRU FDGD
DFLRQLVWDQD&RPSDQKLDDQWHVGD,QFRUSRUDomR5HYHUVD
IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUHRV
DFLRQLVWDV

$ ,QFRUSRUDomR 5HYHUVD IRL DSURYDGD SHOD XQDQLPLGDGH GRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
EHPFRPRSRUGHOLEHUDomRSRUHVFULWRGDXQDQLPLGDGHGRVDFLRQLVWDVGD
(QMRHL/WG written shareholders resolution HGRDFLRQLVWDGD(QMRHL//&QD
IRUPDHVWDEHOHFLGDSHODVOHJLVODo}HVDSOLFiYHLVHSHORVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRV
GDVUHVSHFWLYDVVRFLHGDGHV
$OpPGLVVRFRQIRUPHMiLQIRUPDGRD,QFRUSRUDomR5HYHUVDUHVXOWRXDSHQDVQD
WURFDGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHORVDFLRQLVWDVQD&RPSDQKLDGHIRUPDLQGLUHWD
SHOD SDUWLFLSDomR GLUHWD VHQGR PDQWLGDV DV SURSRUo}HV GH VXDV UHVSHFWLYDV
SDUWLFLSDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOGD(QMRHL/WG
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDTXDOIRLDSURYDGDHP
UHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHHHQWUDUiHPYLJRUQD
GDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGRGHILQHGHIRUPDREMHWLYD
FRQFHLWRVVREUHSDUWHVUHODFLRQDGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHVLWXDo}HVHQYROYHQGR
FRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVDOpPGHHVWDEHOHFHUH[LJrQFLDVPtQLPDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVREUH
HVVDVWUDQVDo}HV$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVWHPFRPRREMHWLYRDVVHJXUDU
TXH DV WUDQVDo}HV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV HQYROYHQGR SDUWHV UHODFLRQDGDV VHMDP
UHDOL]DGDV QR PHOKRU LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV FRQIRUPH R FDVR H
IXQGDPHQWDGDVHPSULQFtSLRVGHWUDQVSDUrQFLDHFRPXWDWLYLGDGH
$V7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHUmRVHUVHPSUHFHOHEUDGDVEXVFDQGRDSUHVHUYDomR
HSURPRomRGRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHRFDVRGHYHQGR
REHGHFHU DRV VHJXLQWHV SULQFtSLRV GD L FRPSHWLWLYLGDGH REVHUYkQFLD H DGRomR GH WHUPRV H
FRQGLo}HVFRPSDWtYHLVFRPRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGRHQWUHSDUWHVLQGHSHQGHQWHV LL FRQIRUPLGDGH
REVHUYkQFLD GRV SURFHGLPHQWRV H UHJUDV GH LGHQWLILFDomR DQiOLVH H DSURYDomR SUHYLVWRV QHVWD
3ROtWLFDEHPFRPRGDVGHPDLVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVRXOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVTXHVH
DSOLTXHPjWUDQVDomR LLL GLOLJrQFLDHQmRGLVFULPLQDomRVHPSUHMXt]RGDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRV
HVSHFtILFRVDGLFLRQDLVDSOLFiYHLVjV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHPVHUREVHUYDGRV
DLQGDRVSULQFtSLRVHSURFHGLPHQWRVTXHQRUWHLDPQHJRFLDo}HVIHLWDVSHOD&RPSDQKLDFRPSDUWHV
LQGHSHQGHQWHV FRP IRUPDV H SURFHGLPHQWRV TXH LPSHoDP GLVFULPLQDomR SULYLOpJLRV RX
RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLR HP EHQHItFLR LQGLYLGXDO RX GH WHUFHLURV H LY WUDQVSDUrQFLD UHDOL]DomR
GDV GHYLGDV GLYXOJDo}HV H UHSRUWHV QRV WHUPRV H[LJLGRV SRU HVWD 3ROtWLFD H SHOD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRYLJHQWHV
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGDFRPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHP
UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP
DXWRUL]DomRFRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH
LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDRX
QDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
3RUILPD&RPSDQKLDDGRWDXP&yGLJRGH&RQGXWDDSOLFiYHODWRGDVDVVRFLHGDGHVGHVHXJUXSR
HFRQ{PLFR TXH WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU RV YDORUHV GLUHWUL]HV H SULQFtSLRV SHORV TXDLV RV
DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH yUJmRV WpFQLFRV H FRQVXOWLYRV IXQFLRQiULRV H FRODERUDGRUHV GD
&RPSDQKLDGHYHPVHSDXWDUDRVHUHODFLRQDUHPLQWHUQDPHQWHFRPDVRFLHGDGHRXFRPTXDOTXHU
WHUFHLURDRGHVHPSHQKDUVXDVDWLYLGDGHV
$ SUiWLFD UHFRPHQGDGD SHOD &RPSDQKLD SDUD SRVVtYHLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH HP UHODomR D XPD
SRWHQFLDO WUDQVDomR LQFOXVLYH FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV  p EDVHDGD QR SULQFtSLR GH TXH R
FRODERUDGRUGHYHUiWRPDUGHFLV}HVHDJLUVHPSUHGHPDQHLUDLG{QHDVHPVHGHL[DULQIOXHQFLDUSRU
TXHVW}HVSDUWLFXODUHVGHIDPLOLDUHVRXGHDPLJRVTXHSRVVDPDIHWDUVHXMXOJDPHQWRHPUHODomRj
DWLYLGDGH QD TXDO HOH HVWHMD HQYROYLGR RX VHMD GHYHVH DEVWHU GH SDUWLFLSDU GH TXDLVTXHU DWRV
UHODFLRQDGRV j HPLVVmR GH RSLQLmR RX j DSURYDomR GD UHIHULGD WUDQVDomR GHYHQGR D UHIHULGD
DEVWHQomRVHUUHJLVWUDGDQDDWDGDUHVSHFWLYDUHXQLmR
$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L 
VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR
9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3  6mR 3DXOR 63 H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD
ULHQMRHLFRPEU VLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Aquisição de espaços publicitários pela Companhia
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor
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Em caso de violação de qualquer das disposições das “Regras para Terceiros na Relação com o Grupo Globo”.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não aplicável.

0,000000

Garantia e seguros

NÃO

Trata-se de Memorando de Mídia estabelecendo os principais termos e condições para a utilização de espaços publicitários na Globo Comunicação
e Participações S.A., afiliada da Aram, LLC, pela Companhia. Para mais informações, vide item 16.3 deste Formulário de Referência.

12/12/2020

Objeto contrato

R$ 21.500.000,00

Afiliada de acionista da Companhia

R$ 9.178.000,00

Relação com o emissor

21.500.000,00

12/12/2018

Globo Comunicação e Participações S.A.

Especificar

Em caso de violação de qualquer das disposições das “Regras para Terceiros na Relação com o Grupo Globo”.

0,000000

Rescisão ou extinção

NÃO

Não aplicável.

10/06/2022

Garantia e seguros

R$ 15.000.000,00

Trata-se de Memorando de Mídia estabelecendo os principais termos e condições para a utilização de espaços publicitários na Globo Comunicação
e Participações S.A., afiliada da Aram, LLC, pela Companhia. Para mais informações, vide item 16.3 deste Formulário de Referência.

R$ 15.000.000,00

Objeto contrato

15.000.000,00

Afiliada de acionista da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

10/06/2020

Montante (Reais)

Globo Comunicação e Participações S.A.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D

LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2V SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV
SUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDVHRX
H[LJLGDVSHODOHJLVODomRLQFOXLQGRDTXHODVSUHYLVWDVQR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
'H DFRUGR FRP RV WHUPRV GD 3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DV SHVVRDV
YLQFXODGDVj&RPSDQKLDTXHWHQKDPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHPUHODomRDXPDSRWHQFLDOWUDQVDomR
LQFOXVLYHFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV GHYHUmRVHDEVWHUGHSDUWLFLSDUGHTXDLVTXHUDWRVUHODFLRQDGRV
j HPLVVmR GH RSLQLmR RX j DSURYDomR GD UHIHULGD WUDQVDomR GHYHQGR D UHIHULGD DEVWHQomR VHU
UHJLVWUDGDQDDWDGDUHVSHFWLYDUHXQLmR
$ 3ROtWLFD GH 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGDV SUHYr DLQGD TXH RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH
TXDLVTXHU WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHP VHU REMHWR GH QHJRFLDomR HIHWLYD HQWUH DV
SDUWHV GDV TXDLV SDUWLFLSHP HP QRPH GD &RPSDQKLD RX GH VXD FRQWURODGD FRQIRUPH DSOLFiYHO
UHSUHVHQWDQWHVTXHQmRVHHQFRQWUHPHPVLWXDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHPUHODomRjPDWpULD
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSUHYrTXHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVVmRSURLELGRVGH
L  UHDOL]DU TXDOTXHU DWR JUDWXLWR FRP D XWLOL]DomR GH DWLYRV GD FRPSDQKLD HP GHWULPHQWR GD
FRPSDQKLD LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWD
GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQFHGLGD DWUDYpV GH
DVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRP
RGDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
&RPRIRUPDGHDVVHJXUDUDLGHQWLILFDomRHFRQWUROHGDVSDUWHVUHODFLRQDGDVj&RPSDQKLDHFRLELU
TXDOTXHUDWXDomRHPFRQIOLWRGHLQWHUHVVHWRGDHTXDOTXHUSHVVRDTXHVHHQTXDGUHQRFRQFHLWRGH
3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV GHQWUH DV TXDLV
QHFHVVDULDPHQWH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV  FRQIRUPH GHILQLGR QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDomR FRP 3DUWH
5HODFLRQDGDV EHP FRPR TXDLVTXHU RXWUDV TXH D *HUrQFLD -XUtGLFD RX TXDOTXHU iUHD TXH SRU
GHVLJQDomRGD'LUHWRULDGHVHPSHQKHSURYLVRULDPHQWHHVVDIXQomRHQWHQGDSHUWLQHQWHQRkPELWR
GDVXDFRPSHWrQFLDGHYHUmRSUHHQFKHU)RUPXOiULRGH3DUWHV5HODFLRQDGDVH3RWHQFLDLV&RQIOLWRV
GH,QWHUHVVHV L QRPRPHQWRGHVXDFRQWUDWDomRRXGHVXDSRVVHHPVHXVUHVSHFWLYRVFDUJRVGD
&RPSDQKLDRXHPTXDOTXHUGHVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHRFDVRH LL DSDUWLUGHVXDFRQWUDWDomR
RX SRVVH DR PHQRV DQXDOPHQWH $GHPDLV FDVR KDMD DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV D &RPSDQKLD
WDPEpPOKHVVROLFLWDUiSRUPHLRGHVHXVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVRHQYLRDQXDOGRIRUPXOiULRDFLPD
PHQFLRQDGRSUHHQFKLGR
E
GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGDV DV WUDQVDo}HV FHOHEUDGDV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV VmR DPSDUDGDV SRU DQiOLVHV SUpYLDV H FULWHULRVDV GH VHXV WHUPRV GH IRUPD TXH VHMDP
UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYDVREVHUYDQGRVHSUHoRVHFRQGLo}HVXVXDLVGHPHUFDGR
3DUD JDUDQWLU D FRPXWDWLYLGDGH DV SRWHQFLDLV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHP VHU
SUHYLDPHQWH FRPXQLFDGDV j &RPLVVmR GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV IRUPDGD SHOR
'LUHWRU3UHVLGHQWHSHOR'LUHWRU)LQDQFHLURHSRUXPWHUFHLUR'LUHWRUDVHULQGLFDGRSHOD'LUHWRULD
TXHGHYHUiUHFHEHUGHQWUHRXWURVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDVRV
VHJXLQWHV GRFXPHQWRV H LQIRUPDo}HV SDUD D VXD DQiOLVH L  SULQFLSDLV WHUPRV H FRQGLo}HV GD
WUDQVDomRWDLVFRPRREMHWRSDUWHVPRQWDQWHVHQYROYLGRVSUD]RHTXDLVTXHURXWURVQHFHVViULRVj
FRPSUHHQVmRGDWUDQVDomR LL LGHQWLILFDomRGD V FRQWUDSDUWH V TXHVHHQTXDGUH P QRFRQFHLWRGH
SDUWH UHODFLRQDGD FRP D GHVFULomR GD QDWXUH]D GH VXD UHODomR FRP D &RPSDQKLD RX FRP VXD
FRQWURODGDFRQIRUPHRFDVR LLL GHPRQVWUDomRGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGDV
FRQIRUPH DSOLFiYHO QD UHDOL]DomR GD WUDQVDomR FRP D SDUWH UHODFLRQDGD LY  GHPRQVWUDomR GD
FRPXWDWLYLGDGHGDRSHUDomRFRPDGHPRQVWUDomRGHTXHVHXVWHUPRVHFRQGLo}HVVmRVHPHOKDQWHV
RX DR PHQRV LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD HP UHODomR jTXHOHV TXH JHUDOPHQWH HVWDULDP
GLVSRQtYHLVQRPHUFDGRRXVHULDPRIHUHFLGRVDRXSRUWHUFHLURVQmRUHODFLRQDGRVFRPD&RPSDQKLD
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HP FLUFXQVWkQFLDV HTXLYDOHQWHV UHSRUWDQGR LQFOXVLYH DV PHGLGDV WRPDGDV H SURFHGLPHQWRV
DGRWDGRVSDUDJDUDQWLUDFRPXWDWLYLGDGHGDRSHUDomR Y DVUD]}HVSHODHVFROKDGHUHDOL]DomRGD
WUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHQmRFRPWHUFHLURVQmRUHODFLRQDGRV YL DQiOLVHFRPSDUDWLYD
GRVSUHoRVWHUPRVHFRQGLo}HVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRHGHWUDQVDo}HVVLPLODUHVMiUHDOL]DGDVSHOD
&RPSDQKLD RX SHOD SDUWH UHODFLRQDGD H YLL  D H[WHQVmR GR LQWHUHVVH GD 3DUWH 5HODFLRQDGD QD
WUDQVDomRFRQVLGHUDQGRRPRQWDQWHGDWUDQVDomRDVLWXDomRILQDQFHLUDGD3DUWH5HODFLRQDGDD
QDWXUH]DGLUHWDRXLQGLUHWDGRLQWHUHVVHGD3DUWH5HODFLRQDGDQDWUDQVDomRHDQDWXUH]DFRQWtQXDRX
QmRGDWUDQVDomRDOpPGHRXWURVDVSHFWRVTXHFRQVLGHUHUHOHYDQWHV
1R WRFDQWH DRV PHPRUDQGRV GH HQWHQGLPHQWR FHOHEUDGRV HQWUH D &RPSDQKLD H D *ORER
&RPXQLFDo}HV H 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³*ORER´  D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH RV PHPRUDQGRV GH
HQWHQGLPHQWR SRVVXHP SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR DGHTXDGR SDUD D DTXLVLomR GH HVSDoRV
SXEOLFLWiULRV HP YHtFXORV GH PtGLD FRP DOWD YLVLELOLGDGH SHUPLWLQGR j SDUWH UHODFLRQDGD REWHU
UHPXQHUDomR GD &RPSDQKLD SHOD XWLOL]DomR GH HVSDoRV SXEOLFLWiULRV FRP DJDUDQWLD GH XP QtYHO
PtQLPRGHVHUYLoRVDVHUGHPDQGDGRSHOD&RPSDQKLDGHQWURGRSUD]RGHGXUDomRGRVUHIHULGRV
PHPRUDQGRV $ &RPSDQKLD H D *ORER HVWDEHOHFHUDP R SUD]R GH  PHVHV SDUD YHLFXODomR H
LQVHUomR GH DQ~QFLRV FRPHUFLDLV GH VHUYLoRV PDUFDV H SURGXWRV GD &RPSDQKLD SRGHQGR VHU
SURUURJDGR SRU PDLV  PHVHV FRQWDGRV GD GDWD GD FHOHEUDomR GR UHVSHFWLYR PHPRUDQGR GH
HQWHQGLPHQWR$SyVRILPGRSUD]RDGLFLRQDOFDVRD&RPSDQKLDQmRWHQKDFRQFOXtGRDXWLOL]DomR
GRV HVSDoRV SXEOLFLWiULRV D &RPSDQKLD UHDOL]DUi R SDJDPHQWR j *ORER GH HYHQWXDO YDORU
UHPDQHVFHQWH GR SUHoR DFRUGDGR VHP TXH VHMD GHYLGR TXDOTXHU LQVHUomRYHLFXODomR GH HVSDoR
SXEOLFLWiULRHPFRQWUDSUHVWDomR(PGHMXOKRGHRVDOGRYLQFXODGRSDUDDTXLVLomRGHPtGLD
HUDGH5PLO
$&RPSDQKLDEXVFDVHPSUHREVHUYDUDVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRDRFRQWUDWDUTXDOTXHU
VHUYLoRFHOHEUDUDFRUGRVRXHVWDEHOHFHUUHODo}HVFRPHUFLDLV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDHQWHQGH
TXHRVSURFHGLPHQWRVDFLPDHRXWURVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDV
DVVHJXUDP D UHDOL]DomR GH WRGDV DV VXDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP FDUiWHU
HVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRFRPDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
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1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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28/09/2020

Tipo de capital

28/09/2020

Tipo de capital

28/09/2020

Tipo de capital

02/10/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

0,00

159.766.272,00

159.766.272,00

Capital Integralizado

159.766.272,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Capital Autorizado

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Prazo de integralização

Formulário de Referência - 2020 - ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A.

149.533.382

149.533.382

149.533.382

235.533.382

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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149.533.382

149.533.382

149.533.382

235.533.382

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

645

30/06/2020

30/06/2018

Moeda corrente.

19/07/2018

Forma de integralização

19/07/2018

Moeda corrente.

12/12/2018

Forma de integralização

12/12/2018

Valor patrimonial.

Moeda corrente.

Forma de integralização

28/09/2020

Critério para determinação do
preço de emissão

Assembleia Geral
Extraordinária

Moeda corrente.

Forma de integralização

28/09/2020

Valor nominal.

Critério para determinação do
preço de emissão

Reunião de Sócios

Valor nominal.

Critério para determinação do
preço de emissão

Reunião de Sócios

Valor nominal.

Critério para determinação do
preço de emissão

Reunião de Sócios

Moeda corrente.

Forma de integralização

30/04/2017

Valor nominal.

Reunião de Sócios

30/04/2017

Data emissão

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social

10.232.890,00

24.490.877,00

21.310.289,00

59.942.920,00

18.528.132,00

Valor total emissão
(Reais)

Subscrição
particular

Subscrição
particular

Subscrição
particular

21.754.366

24.490.877

21.310.289

59.942.920

18.528.132

Subscrição
particular

Subscrição
particular

Ordinárias
(Unidades)

Tipo de
aumento
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0

0

0

0

0

Preferênciais
(Unidades)

21.754.366

24.490.877

21.310.289

59.942.920

18.528.132

0,06843214

0,37620635

0,48665521

0,66907703

0,73346311

0,47

1,00

1,00

1,00

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação
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28/09/2020

Grupamento

Data
aprovação

171.287.748

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
171.287.748

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

149.533.382

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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149.533.382

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social desde no período corrente e nos
últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRHVWDEHOHFHKLSyWHVHVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
1mRREVWDQWHKiSUHYLVmRGHKLSyWHVHVHPTXHKiREULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
FRQIRUPHOLVWDGDVDEDL[R
•

D DOLHQDomR GLUHWD RX LQGLUHWD GH FRQWUROH GD &RPSDQKLD WDQWR SRU PHLR GH XPD ~QLFD
RSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREDFRQGLomR
GHTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HV
WHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
REVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDOHJLVODomRHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU
HQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOH
GDGRDRDOLHQDQWH

•

DVDtGDYROXQWiULDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRGHYHUiVHUSUHFHGLGDGHRIHUWDS~EOLFD
GHDTXLVLomRGHDo}HVTXHREVHUYHRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQDUHJXODPHQWDomRHGLWDGD
SHOD&90VREUHRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRGHDo}HVSDUDFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGH
FRPSDQKLDDEHUWDHRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV D RSUHoRRIHUWDGRGHYHUiVHUMXVWRFDOFXODGR
GHDFRUGRFRPRVSDUkPHWURVHVWDEHOHFLGRVQRDUWLJR$GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
HQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOGD&90H E DFLRQLVWDVWLWXODUHVGHPDLVGH XPWHUoR 
GDVDo}HVHPFLUFXODomRGHYHUmRDFHLWDUDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVRXFRQFRUGDU
H[SUHVVDPHQWHFRPDVDtGDGRVHJPHQWRVHPHIHWXDUDYHQGDGDVDo}HV1mRREVWDQWHD
VDtGD YROXQWiULD GR 1RYR 0HUFDGR SRGHUi RFRUUHU LQGHSHQGHQWHPHQWH GD UHDOL]DomR GH
RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV QD KLSyWHVH GH GLVSHQVD DSURYDGD HP $VVHPEOHLD
*HUDOTXHGHYHUiVHULQVWDODGD D HPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDV
TXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR GRLVWHUoRV GRWRWDOGDVDo}HVHPFLUFXODomRRX E HP
VHJXQGDFRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGHTXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HV
HPFLUFXODomRH

•

TXDOTXHUSHVVRDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHDGTXLUDRXVHWRUQHWLWXODUGHIRUPDGLUHWDRX
LQGLUHWDSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRRXGHGLYHUVDVRSHUDo}HVGHDo}HVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD RX RXWURV GLUHLWRV GH QDWXUH]D VRFLHWiULD VREUH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD TXH UHSUHVHQWHP HP FRQMXQWR  TXLQ]H SRU FHQWR  RX PDLV GR WRWDO GDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD H[FOXtGDVDo}HVPDQWLGDVSHOD&RPSDQKLDHPWHVRXUDULD 
GHYHUi L  LPHGLDWDPHQWH GLYXOJDU WDO LQIRUPDomR j &RPSDQKLD H LL  UHDOL]DU XPD RIHUWD
S~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRV
SUHYLVWRVQRHVWDWXWRVRFLDO ³23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH´ 

1RVWHUPRVGR$UWLJRSDUiJUDIRGR(VWDWXWR6RFLDODREULJDomRGHUHDOL]DomRGD23$SRU
$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHQmRVHDSOLFD
D

DR DWLQJLPHQWR LQGLYLGXDO GH 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH SRU SHVVRD TXH LQWHJUH *UXSR GH
$FLRQLVWDVTXHMiGHWHQKDHPFRQMXQWR3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH

E

DR DWLQJLPHQWR GH 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH HP GHFRUUrQFLD L  GD LQFRUSRUDomR GH RXWUD
VRFLHGDGH RX GH SDUFHODV FLQGLGDV GH RXWUD VRFLHGDGH SHOD &RPSDQKLD RX LL  GD
LQFRUSRUDomRGHDo}HVGHRXWUDVRFLHGDGHSHOD&RPSDQKLD

F

FDVRRDWLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHQD&RPSDQKLDGHFRUUDGHUHDOL]DomRGHRIHUWD
S~EOLFDYROXQWiULDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXHWHQKDWLGRSRUREMHWRWRGDVDVDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLD LQFOXVLYHFRPDILQDOLGDGHGHDTXLVLomRGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD GHVGH
TXHRSUHoRSDJRQDUHIHULGDRIHUWDWHQKDVLGRQRPtQLPRHTXLYDOHQWHDRTXHVHULDSDJRHP
XPD23$SRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHTXHWLYHVVHVHWRUQDGRREULJDWyULDDR
2IHUWDQWHQRPRPHQWRHPTXHDRIHUWDYROXQWiULDWHQKDVLGRDQXQFLDGD

G

DRFDVRGHDWLQJLPHQWRLQYROXQWiULRGD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHSRUIRUoDGHHYHQWRVTXHQmR
GHSHQGDPQHPUHVXOWHPGDSUiWLFDGHTXDLVTXHUDWRVSHORDFLRQLVWDRX*UXSRGH$FLRQLVWDV
TXHYHQKDDDWLQJLUD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHWDLVFRPRUHFRPSUDGHDo}HVSHOD&RPSDQKLD
UHVJDWH GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX DWLQJLPHQWR SRU IRUoD GH VXFHVVmR
KHUHGLWiULDGHVGHTXHHPTXDOTXHUGHVVDVKLSyWHVHVRDFLRQLVWDRX*UXSRGH$FLRQLVWDV
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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
TXH WHQKD DWLQJLGR 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH GH IRUPD LQYROXQWiULD FXPXODWLYD H
WHPSHVWLYDPHQWH L FRPXQLTXHj&RPSDQKLDVXDLQWHQomRGHXWLOL]DUDIDFXOGDGHSUHYLVWD
QHVWDDOtQHD G HPDWp TXDUHQWDHRLWR KRUDVFRQWDGDVGRPRPHQWRHPTXHVHWRUQDU
WLWXODUGD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHH LL DOLHQHHPEROVDGHYDORUHVDTXDQWLGDGHGHDo}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDTXHH[FHGDD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHHP
DWp WULQWD GLDV~WHLVFRQWDGRVGDGDWDGDQRWLILFDomRGHTXHWUDWDRLWHP L DQWHULRU
H

jVXEVFULomRGHDo}HVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPXPD~QLFDHPLVVmRSULPiULDTXHWHQKD
VLGR DSURYDGD HP DVVHPEOHLD JHUDO FRQYRFDGD SHOR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR H FXMD
SURSRVWDGHDXPHQWRGHFDSLWDOWHQKDGHWHUPLQDGRDIL[DomRGRSUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HV
FRPEDVHQRSUHoRMXVWRGDVDo}HVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQDOHJLVODomRVRFLHWiULD

I

DDTXLVLo}HVDGLFLRQDLVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRX2XWURV'LUHLWRVGH1DWXUH]D
6RFLHWiULDVREUHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUGHWHUPLQDGRDFLRQLVWDRX*UXSRGH
$FLRQLVWDVTXHQRPRPHQWRGHWDODTXLVLomRRXHOHYDomRGDSDUWLFLSDomRMiIRVVHWLWXODUGH
3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHH

J

FDVR QR PRPHQWR GD DTXLVLomR GD 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH SRU GHWHUPLQDGR DFLRQLVWD RX
*UXSRGH$FLRQLVWDVRXWURDFLRQLVWDRX*UXSRGH$FLRQLVWDVMiVHMDWLWXODUGHPDLVGDPHWDGH
GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXH&RPSDQKLDSRGHUiH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUD
RV DQWLJRV DFLRQLVWDV RX UHGX]LU R SUD]R GH VHX H[HUFtFLR QD HPLVVmR GH Do}HV GHErQWXUHV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXE{QXVGHVXEVFULomRFXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWHYHQGDHPEROVD
GHYDORUHVVXEVFULomRS~EOLFDRXSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROH
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXWRUJDj$VVHPEOHLD*HUDORGLUHLWRGHVXVSHQGHURH[HUFtFLRGH
GLUHLWRV SHORDFLRQLVWD TXH GHL[DU GH FXPSULU REULJDomR LPSRVWD SRU OHL RX SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD FHVVDQGR WDO VXVSHQVmR LPHGLDWDPHQWH DSyV R FXPSULPHQWR GH WDO REULJDomR 2
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRSUHYrTXDOTXHUKLSyWHVHGHUHVWULomRGHH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSHORV
DFLRQLVWDV
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à
negociação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDVj
QHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QHQKXPD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDKDYLDVLGRUHDOL]DGD
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj
%
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDV
D

FRPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmR
UHDOL]RXTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
E
VHKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmR
UHDOL]RXTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
F

FDVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmR
UHDOL]RXTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP UHDOL]DGDV TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH
DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVjVDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria no período
corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

2XWUDVLQI5HOHY±UHFRPSUDWHVRXUDULD
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

31/08/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, seus eventuais acionistas controladores, seus administradores, membros do
Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, membros de órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados por disposição estatutária, todas as pessoas que ocupem cargo de gerência
na Companhia e outras pessoas indicadas pelo Diretor de Relações com Investidores, a seu
exclusivo critério, que tenham ou possam vir a ter Informações Sensíveis ou Informações
Privilegiadas relativas à Companhia, suas Controladas ou Coligadas (“Pessoas Sujeitas às
Políticas”);

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação tem por objetivos: (i) evitar e coibir a utilização indevida de Informações Privilegiadas relativas à Companhia,
suas Controladas ou Coligadas; (ii) enunciar as regras e diretrizes a serem adotadas na negociação com Valores Mobiliários pelas
Pessoas Sujeitas às Políticas, inclusive no que se refere aos períodos de vedação à negociação e às condições a serem observadas
para que negociações de Valores Mobiliários sejam admitidas naqueles períodos; e (iii) dispor sobre certas regras referentes à aquisição
de Ações pela própria Companhia, sem prejuízo do dever de observar o disposto na lei e na regulamentação aplicável
A Política de Divulgação e Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia:
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 12º Andar, torre 4, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-900, São Paulo, SP; e (ii)
internet: site da Companhia (ri.enjoei.com.br), site da CVM (www.cvm.gov.br) e site da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
As Pessoas Sujeitas às Políticas não poderão negociar com Valores Mobiliários,
dos procedimentos de fiscalização independentemente de determinação do Diretor de Relações com Investidores no período de 15
(quinze) dias que anteceder à divulgação das informações financeiras trimestrais (ITR) e anuais
(DFP) e no próprio dia da divulgação, antes que tais informações tornem-se públicas, sendo certo
que a contagem do período de 15 (quinze) dias deverá ser feita excluindo-se o dia da efetiva
divulgação.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHQmRSRVVXLSODQRGHLQYHVWLPHQWRQRVWHUPRVGRDUWLJR$GD,QVWUXomR
&90Q
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
$V QRUPDV UHJLPHQWRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV TXH D
&RPSDQKLD DGRWD HVWmR GHVFULWRV QD VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR FRQIRUPH GLVSRVWD QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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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
$ ,QVWUXomR GD &90 Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³,QVWUXomR &90 ´ 
GLVFLSOLQD DV UHJUDV D UHVSHLWR GD GLYXOJDomR H GR XVR GH LQIRUPDo}HV VREUH RV DWRV RX IDWRV
UHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVUHODWLYDV
jQHJRFLDomRHjDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDVGHFDSLWDODEHUWR
7DLVUHJUDV
•

HVWDEHOHFHPRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
DRPHUFDGR(QTXDGUDPVHQRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHDVGHFLV}HVWRPDGDVSHORV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGRVyUJmRVGH
DGPLQLVWUDomR GD FRPSDQKLD RX TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV SROtWLFRV DGPLQLVWUDWLYRV
WpFQLFRVQHJRFLDLVILQDQFHLURVRXHFRQ{PLFRVUHODFLRQDGRVDRVQHJyFLRVGDFRPSDQKLDTXH
SRVVDPLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHO L QDFRWDomRGHVXDVDo}HVRXTXDLVTXHUYDORUHV
PRELOLiULRV GH VXD HPLVVmR RX D HOHV UHIHUHQFLDGRV LL  QD GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH
QHJRFLDUHP HRX PDQWHUHP WDLV YDORUHV PRELOLiULRV LLL  QD GHFLVmR GRV LQYHVWLGRUHV GH
H[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVDRVYDORUHVPRELOLiULRV

•

HVSHFLILFDP DWRV RX IDWRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV WDLV FRPR D FHOHEUDomR GH
FRQWUDWRV SUHYHQGR D WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH GD FRPSDQKLD D HQWUDGD RX UHWLUDGD GH
DFLRQLVWDVTXHPDQWHQKDPFRPDFRPSDQKLDTXDOTXHUFRQWUDWRRXFRODERUDomRRSHUDFLRQDO
DGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDRXWHFQROyJLFDDDOWHUDomRGHTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVHP
TXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHEHPFRPRDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULD
UHDOL]DGDHQWUHDVVRFLHGDGHVUHODFLRQDGDVjFRPSDQKLDHPTXHVWmR

•

REULJDPDFRPSDQKLDDEHUWDHVHX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDHQYLDUDWRVRX
IDWRVUHOHYDQWHVj&90SRUPHLRGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGLVSRQtYHOQDSiJLQDGD&90QDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHj% 6LVWHPD,3( EHPFRPRGLYXOJDUDRPHUFDGRHPJHUDO
SRU PHLR GH QR PtQLPR XP GRV VHJXLQWHV FDQDLV GH FRPXQLFDomR L  MRUQDLV GH JUDQGH
FLUFXODomRJHUDOPHQWHXWLOL]DGRVSHODUHIHULGDFRPSDQKLDRX LL GHSHORPHQRV XP SRUWDO
GH QRWtFLDV FRP SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV TXH GLVSRQLELOL]H HP VHomR
GLVSRQtYHOSDUDDFHVVRJUDWXLWRDLQIRUPDomRHPVXDLQWHJUDOLGDGH

•

H[LJHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHXPIDWR
UHOHYDQWH LQFOXVLYH VXD LQWHQomR RX QmR GH SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GD
FRPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDQRSUD]RGHXPDQR

•

H[LJHP TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H RV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO RX GH TXDOTXHU yUJmR
WpFQLFR RX FRQVXOWLYR  GH XPD FRPSDQKLD GH FDSLWDO DEHUWR LQIRUPHP D WDO FRPSDQKLD R
Q~PHUR WLSR H IRUPD GH QHJRFLDomR GDV Do}HV HPLWLGDV SHOD UHIHULGD FRPSDQKLD VXDV
FRQWURODGDV H VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR
GHWLGDV SRU VHXV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU
PXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDVLQIRUPDomRHVWDTXHVHUiWUDQVPLWLGDj&90H
j%SHOR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVGDFRPSDQKLDDEHUWD

•

HVWDEHOHFHPTXHVHTXDOTXHUDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXTXDOTXHUDFLRQLVWD
HOHJHQGRPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGRFRQVHOKRILVFDOGHXPDFRPSDQKLD
GHFDSLWDODEHUWREHPFRPRTXDOTXHURXWUDSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDRXJUXSRGHSHVVRDV
QDWXUDLV RX MXUtGLFDV DJLQGR HP FRQMXQWR RX UHSUHVHQWDQGR R PHVPR LQWHUHVVH UHDOL]H
QHJyFLRRXFRQMXQWRGHQHJyFLRVSRUFRQVHTXrQFLDGRTXDOVXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWD
XOWUDSDVVH SDUD FLPD RX SDUD EDL[R RV SDWDPDUHV GH    H DVVLP
VXFHVVLYDPHQWH GH HVSpFLH RX FODVVH GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD UHIHULGD SHVVRD GHYHUi GLYXOJDU DV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV FRP D UHIHULGD
DTXLVLomRRXDOLHQDomRH

•

SURtEHPDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV

(PREVHUYkQFLDjVQRUPDVGD&90HGD%HPGHDJRVWRGHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD D ³3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV H
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GH ,QIRUPDo}HV´ ³3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR H 'LYXOJDomR´  FXMDV UHJUDV
GHYHPVHUREVHUYDGDVSRUWRGDVDTXHODVSHVVRDVUHODFLRQDGDVQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90
³3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDV´ $V3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDVGHYHUmRDVVLQDUR7HUPRGH
$GHVmRj3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRYLVD L GLVFLSOLQDUDGLYXOJDomRDRPHUFDGRGHLQIRUPDo}HV
TXH SRU VXD QDWXUH]D H FDUDFWHUtVWLFDV GHYDP VHU FODVVLILFDGDV FRPR )DWR 5HOHYDQWH
HVWDEHOHFHQGRDVUHJUDVHGLUHWUL]HVDVHUHPREVHUYDGDVSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HSHODVGHPDLV3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDVQRTXHVHUHIHUHjGLYXOJDomRGHWDLVLQIRUPDo}HVH
DRVLJLORVREUHHODVHQTXDQWRQmRGLYXOJDGDV LL HVWDEHOHFHUDVQRUPDVJHUDLVHGHFRQGXWDTXH
VHUmR XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD SDUD FODVVLILFDU LQIRUPDo}HV FRPR )DWRV 5HOHYDQWHV H SDUD
GLYXOJDU WDLV LQIRUPDo}HV FRQIHULQGR HP EHQHItFLR GRV LQYHVWLGRUHV H GR PHUFDGR HP JHUDO
SUHYLVLELOLGDGHjVFRQGXWDVTXHVHUmRDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLD LLL HYLWDUHFRLELUDGLVVHPLQDomR
VHOHWLYDGHLQIRUPDo}HVVREUH)DWRV5HOHYDQWHVH,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVH LY EXVFDUDVVHJXUDU
DRVLQYHVWLGRUHVHDRPHUFDGRHPJHUDORRSRUWXQRDFHVVRjVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDVXDV
GHFLV}HV GH LQYHVWLPHQWR FRQWULEXLQGR SDUD D PHOKRU VLPHWULD SRVVtYHO QD GLVVHPLQDomR GH
LQIRUPDo}HVVREUHD&RPSDQKLD
3DUD DOFDQoDU WDLV REMHWLYRV D 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR H 'LYXOJDomR HVWDEHOHFH TXH FXPSUH DR
'LUHWRU GH 5HODomR FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD L FXPSULU RV GHYHUHV D HOH LPSRVWRV SHODV
3ROtWLFDVHSHODUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO LL PRQLWRUDURFXPSULPHQWRGDV3ROtWLFDVSHODV3HVVRDV
6XMHLWDV jV 3ROtWLFDV LLL SUHVWDU WRGRV RV HVFODUHFLPHQWRV DGLFLRQDLV TXDQGR DVVLP VROLFLWDGRV
SHODV DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV RX SRU TXDLVTXHU %ROVDV GH 9DORUHV UHODWLYRV D )DWR 5HOHYDQWH
LY VHYHULILFDGDDRFRUUrQFLDGHRVFLODo}HVDWtSLFDVQDFRWDomRRXQRYROXPHGHQHJRFLDomRGRV
9DORUHV0RELOLiULRVLQTXLULUDVSHVVRDVFRPSRWHQFLDODFHVVRD,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVFRPR
REMHWLYRGHDYHULJXDUVHHVWDVWrPFRQKHFLPHQWRDFHUFDGHLQIRUPDo}HVTXHGHYDPVHUGLYXOJDGDV
DRPHUFDGR Y HIHWXDUSRUPHLRHOHWU{QLFRDVFRPXQLFDo}HVGDH[LVWrQFLDGH9HGDo}HV2UGLQiULDV
H ([WUDRUGLQiULDV j 1HJRFLDomR YL DFRPSDQKDU DV LQIRUPDo}HV UHFHELGDV GDV &RUUHWRUDV
&UHGHQFLDGDV TXDQWR jV QHJRFLDo}HV SRU 3HVVRDV 6XMHLWDV jV 3ROtWLFDV YLL HQYLDU j &90 H jV
%ROVDV GH 9DORUHV LQIRUPDo}HV DFHUFD GH &RPXQLFDomR GH 7LWXODULGDGH H 1HJRFLDomR H
&RPXQLFDomR GH 1HJRFLDomR 5HOHYDQWH TXH WHQKD UHFHELGR QRV WHUPRV GDV 3ROtWLFDV H GD
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOH YLLL LQVWUXLUDV&RUUHWRUDV&UHGHQFLDGDVSRUHVFULWRDQmRUHJLVWUDUHP
RSHUDo}HVGDV3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDVQRVSHUtRGRVGH9HGDomR2UGLQiULDj1HJRFLDomRH
L[ DSUHVHQWDUUHODWyULRVHPHVWUDODR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDTXHHVWHSRVVD
YHULILFDU D DGHUrQFLD GDV QHJRFLDo}HV UHDOL]DGDV SHORV EHQHILFLiULRV GRV 3ODQRV ,QGLYLGXDLV GH
,QYHVWLPHQWRSRUHOHVIRUPDOL]DGRV
&DEHUiDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV]HODUSDUDTXHRVIDWRVUHOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGRV
QDIRUPDSUHYLVWDQDOHLQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOHQD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRGH
IRUPDFODUDHSUHFLVDHPOLQJXDJHPDFHVVtYHODRS~EOLFRLQYHVWLGRUEHPFRPR]HODUSHODVXDDPSOD
H LPHGLDWD GLVVHPLQDomR VLPXOWkQHD HP WRGRV RV PHUFDGRV HP TXH RV YDORUHV PRELOLiULRV GD
&RPSDQKLDVHMDPQHJRFLDGRV
&RQVWDGD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDOLVWDH[HPSOLILFDWLYDGHPRGDOLGDGHV
GHDWRRXIDWRUHOHYDQWHFRQIRUPH,QVWUXomR&90VHQGRTXHDV3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDV
GHYHP REVHUYDU TXH L  D RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GHVVDV PRGDOLGDGHV QmR VH FRQVWLWXL
QHFHVVDULDPHQWHHPXPDWRRXIDWRUHOHYDQWHXPDYH]TXHHVVDRFRUUrQFLDGHYHWHUDFDSDFLGDGH
GHLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHODGHFLVmRGHQHJRFLDomRGRVLQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRV
H LL DOLVWDpPHUDPHQWHH[HPSOLILFDWLYDQmRHVJRWDQGRRXOLPLWDQGRDVSRVVLELOLGDGHVGHRFRUUrQFLD
HFDUDFWHUL]DomRGRDWRRXIDWRUHOHYDQWH
'HDFRUGRFRPDUHJXODPHQWDomRGD&90DSOLFiYHOHD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRGD
&RPSDQKLDpFRQVLGHUDGDXP³)DWR5HOHYDQWH´TXDOTXHUGHFLVmRGHHYHQWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRU
GHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGHyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVXDV
&RQWURODGDV RX &ROLJDGDV RX TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV SROtWLFRV DGPLQLVWUDWLYRV WpFQLFRV
QHJRFLDLV ILQDQFHLURV RX HFRQ{PLFRV RFRUULGR RX UHODFLRQDGRV DRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD TXH
SRVVDPLQIOXHQFLDUGHPRGRSRQGHUiYHO L QDFRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRV LL QDGHFLVmRGRV
LQYHVWLGRUHVGHFRPSUDUYHQGHURXPDQWHURVYDORUHVPRELOLiULRV LLL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHV
GHH[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVjFRQGLomRGHWLWXODUGHYDORUHVPRELOLiULRV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$V 3HVVRDV 6XMHLWDV jV 3ROtWLFDV TXH YHQKDP D WHU DFHVVR jV LQIRUPDo}HV SULYLOHJLDGDV RX
LQIRUPDo}HVVHQVtYHLVFRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRGHYHPJXDUGDU
VLJLORDFHUFDGHWDLVLQIRUPDo}HVHQTXDQWRQmRIRUHPGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLDGHYHQGR]HODU
SDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP
4XDQGR VH WUDWDU GH LQIRUPDo}HV SULYLOHJLDGDV RX LQIRUPDo}HV VHQVtYHLV DV 3HVVRDV 6XMHLWDV jV
3ROtWLFDVGHYHPREULJDWRULDPHQWHQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomR
•

QmR GLVFXWLU WDLV LQIRUPDo}HV HP OXJDUHV S~EOLFRV RX QD SUHVHQoD GH WHUFHLURV LQFOXVLYH
IDPLOLDUHVRXRXWURVFRQKHFLGRV

•

PDQWHUWRGRVRVPHPRUDQGRVFRUUHVSRQGrQFLDVHRXWURVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQKDPWDLV
LQIRUPDo}HVHPORFDOVHJXURHUHVHUYDGRH

•

QmRIRUQHFHUSDUDWHUFHLURVVHXORJLQHVHQKDGHDFHVVRDRFRPSXWDGRUSURILVVLRQDORXj
UHGHGD&RPSDQKLD

$V3HVVRDV6XMHLWDVjV3ROtWLFDVGHYHPREVHUYDURVVHJXLQWHVSURFHGLPHQWRVGHFRQGXWDSDUDD
FRPXQLFDomRFRPWHUFHLURV
•

GLUHFLRQDUTXDOTXHUFRQWDWRH[WHUQRIHLWRSRUiUHDVGHSHVTXLVDRXGHYHQGDGHDo}HVGH
EDQFRVHLQYHVWLGRUHVGHPRGRJHUDOSDUDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVRXSDUD
R'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD

•

QmRFRQFHGHUHQWUHYLVWDVRXID]HUTXDOTXHUSURQXQFLDPHQWRjLPSUHQVDVHPDRULHQWDomRH
UHFRPHQGDomRH[SUHVVDGHXPGLUHWRUHVWDWXWiULR

•

GLUHFLRQDU TXDOTXHU FRQWDWR GH MRUQDOLVWD SDUD D iUHD GH $VVHVVRULD GH ,PSUHQVD GD
&RPSDQKLDTXHGHYHUiVHPSUHFRQVXOWDUR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

•

DQWHV GH SDUWLFLSDU GH HYHQWRV H[WHUQRV FRPR UHSUHVHQWDQWH GD &RPSDQKLD FRQVXOWDU R
'LUHWRUHVSHFtILFRGHVXDiUHDHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVRXR'HSDUWDPHQWR
GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV SDUD FRQWHPSODU HP VHX GLVFXUVR DSHQDV LQIRUPDo}HV
S~EOLFDVH

•

FDVRXPWHUFHLURFRPHQWHRXTXHVWLRQHVREUHDOJXPD,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDRX,QIRUPDomR
6HQVtYHOLQIRUPDULPHGLDWDPHQWHWDOIDWRDRVHXVXSHULRULPHGLDWRHDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHV

'H DFRUGR FRP D 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR H 'LYXOJDomR R UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP RV
LQYHVWLGRUHV H FRP RV IRUPDGRUHV GH RSLQLmR QR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV RFRUUHUi
H[FOXVLYDPHQWH SRU PHLR GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H GR
'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVRXSRURXWURVDGPLQLVWUDGRUHVRXIXQFLRQiULRVSRUHOHV
LQGLFDGRV
2 DWR RX IDWR UHOHYDQWH SRGHUi HP FDUiWHU H[FHSFLRQDO QmR VHU GLYXOJDGR TXDQGR RV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVHRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHUHPTXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHP
ULVFRVHXLQWHUHVVHOHJtWLPRREVHUYDQGRVHDGLFLRQDOPHQWHTXHFDVRDLQIRUPDomRVREUHRDWRRX
IDWRUHOHYDQWHQmRGLYXOJDGRHVFDSHDRFRQWUROHRXKDMDXPDRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRRXYROXPH
GHQHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVRDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUGLYXOJDGRDRPHUFDGRSHOR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomR
2VDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRREULJDGRVDFRPXQLFDUj&RPSDQKLDj&90HjHQWLGDGHGH
PHUFDGRQRVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
D TXDQWLGDGH DV FDUDFWHUtVWLFDV H D IRUPD GH DTXLVLomR GRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUDVGHVGHTXHFRPSDQKLDVDEHUWDVGHTXH
VHMDPWLWXODUHV'HYHPDLQGDFRPXQLFDURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSRUHVVDVFRPSDQKLDVTXH
SHUWHQoDP L DRF{QMXJHGRTXDOQmRHVWHMDPVHSDUDGRVMXGLFLDOPHQWH LL DRFRPSDQKHLUR LLL D
TXDOTXHUGHSHQGHQWHLQFOXtGRQDGHFODUDomRDQXDOGHLPSRVWRVREUHDUHQGDH LY DVRFLHGDGHV
FRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
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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
$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV
L VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGD3UHVLGHQWH-XVFHOLQR.XELWVFKHNQ$QGDUWRUUH%DLUUR
9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3  6mR 3DXOR 63 H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD
ULHQMRHLFRPEU VLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações

  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFD
GHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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